
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 24 september  2020   7.10.2020 

Protokoll 
 
 
Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Maria Johansson, Christel Gustafsson, Åsa Bjelkeby, Katrien 

Vanhaverbeke och Margareta Dahlström. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Catarina Lahti. 

Karin Liljegren Trotzig, Reglab, och Sofi Sjöberg, Tillväxtverket, deltog under punkten BRP+. 

 

1. Inledning 
Anna Lindberg hälsade alla välkomna till styrelsens digitala möte.   

  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Maria Johansson fram till 14.30; därefter Christel Gustafsson.    

 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

4. Nuläget i verksamheten – information 
Se också bilaga 1: Nuläget i verksamheten och ppt Reglab presentation. 
 

Eva och Catarina kompletterade nulägesrapporten: 

 Reglab digi. Digitaliseringen av Reglabs workshopar uppskattas av Medlemsgruppen, som 

önskar att Reglab lär ut digital mötesteknik och digital facilitering under det kommande 

året. 

o En konsekvens av fokuseringen på digitalt lärande under våren är att bara ett 

lärprojekt startat hittills. Därför är Medlemsgruppens idémöte för nya aktiviteter 

uppskjutet till mars nästa år.  

o Kansliets digitala fokus har också inneburit lägre kostnader än budgeterat för 

lokaler, luncher mm. Under våren har Reglab samlat ett överskott som används 

dels för att sänka lärprojektsavgifterna, dels investeras i utvecklingsprojekt som 

Reglab play. 
 

 Kopplat till utvecklingsprojektet Reglab digi kommer Reglab att starta Reglab play, en 

play-tjänst där digitalt material som inspelade föredrag, samtal, regionala exempel mm 

kan återanvändas. Play-tjänsten blir ett stöd för lärandet på hemmaplan i 

medlemsorganisationerna. 
 

 Play-tjänsten lanseras vid ett event i februari: Reglab [pleis], i stället för den uppskjutna 

Årskonferensen. Huvudinnehåll blir digitala lärpass – dvs aktuella presentationer och 

frågeställningar från Reglabs medlemmar och partner. Idén är diskuterad i 

Medlemsgruppen, som är positiv till en digital konferens och många kan tänka sig att 

bidra med innehåll. 
 

 Planeringen för det prioriterade området Regional fysisk planering är igång. Trolig start 

för lärprojektet är januari 2021.  
 

 Eva presenterade det nya lärprojektet Regional brytningstid. Det finns ett stort intresse för 

lärprojektet, både i styrelsen och Medlemsgruppen. Styrelsen kompletterade med stad-

och-land-frågan som ytterligare ett tema som kan vara aktuellt att ta upp inom lärprojektet. 
 

 Forskarforum 2021. Kansliet har påbörjat ett samtal med SLU om att arrangera ett 

gemensamt Forskarforum under våren 2021 på temat ”Omställning”. 

 



 

  
  
  
  

5. Högskolekurs i regional utveckling – beslut  
Styrelsen beslutade att lägga frågan om Högskoleutbildning i regional utveckling på hyllan. 

Frågan har diskuterats i flera år och den utredning som legat till grund för diskussionerna är 

inte längre relevant, både behoven och förutsättningarna för kompetensutveckling har 

förändrats. Om det uppstår ett tydligt behov i medlemsgruppen kan diskussionen återupptas 

igen. 

 
6. Nya partner – beslut  

Styrelsen beslutade att godkänna Avdelning stadsbyggnad och Institutionen för arkitektur och 

samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet som 

nya Reglab-partner. 

 

7. BRP+  Det svenska mätsystemet för livskvalitet 
Se också Karin Liljeberg Trotzigs presentation av BRP+. 
 

 Tillväxtverket är fortsatt intresserat av att gå in som systemägare, men diskussionerna 

med Näringsdepartementet om finansiering av uppdraget, är ännu inte slutförda. 

Styrelsen beslöt att avvakta med ytterligare planering av framtida ägarskap tills 

diskussionerna är avslutade. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.  
 

 Arbetet för att publicera mätsystemet via webbtjänsten Kolada, ägd av RKA, är 

påbörjat.  
 

 Översynen av den långsiktiga hållbarheten som utförs av Sweco, har lämnat sin första 

rapport som bland annat resulterar i att begreppet kapitalstockar ersätts med de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Jämställdhet och jämlikhet genomsyrar mätsystemet 

tydligare och definitionen av mätsystemets två delar Livskvalitet och Hållbarhet har 

förtydligats. 
 

 Karin Liljeberg Trotzig avslutar sin tjänst som projektledare, och går vidare till en 

annan anställning. Reglabs kansli ansvarar för verksamheten under de återstående fyra 

månaderna i projektet, tillsammans med Sofi Sjöberg, Tillväxtverket, som följt hela 

projektet och har innehållskunskapen.   

 

8. Kommande möten 

 26 nov, kl. 13-16 

 

9. Mötets avslutades 
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte. 

 

  

Anna Lindberg   Maria Johansson 

Ordförande   Justerare 

 

 

 

    Christel Gustafsson 

    Justerare 


