
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 26 november 2020   21.12.2020 

Protokoll 
 
 

Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Christel Gustafsson, Richard Gullstrand, Åsa Bjelkeby, Katrien 

Vanhaverbeke, Tomas Stavbom och Margareta Dahlström. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och 

Catarina Lahti. 

 

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

ledamot Richard Gullstrand, Region Skåne, som ersätter Andreas Capilla som slutat i Region 

Östergötland.   

  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Richard Gullstrand.    

 

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. Eva gjorde en genomgång av den externa utvärderingen av Reglabs digitala 

möten. Utvärderingen visar ett mycket positivt resultat, men innehåller också viktiga 

slutsatser för att utveckla den digitala verksamheten. 

 

Den 11 februari avslutas utvecklingsprojektet Reglab digi med lanseringen av Reglab 

play, en play-tjänst för digitalt material. Huvudinnehållet på lanseringskonferensen Reglab 

[pleis] blir digitala lärpass av Reglabs medlemmar och partner. 
 

 Det nya lärprojektet Regional brytningstid startade den 18 november. Både innehåll och 

form verkar ligga rätt i tiden – ca 150 personer deltog på det första temaseminariet. Temat 

för första träffen var Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria. I lärprojektet 

läggs stor vikt vid diskussionsfrågor och hemuppgifter, som komplement till seminarierna.  
 

 Det nya lärprojektet Platsens betydelse, startar den 2 februari. Lärprojektet syftar till att 

öka kunskapen om regional fysisk planering inom det regionala utvecklingsansvaret, 
med och utan stöd av plan- och bygglagen.  

 

5. BRP+ – information och diskussion  
Utvecklingsprojektet BRP+ avslutas i januari och flera av delprojekten är på gång med 

slutleverans: 

 Översynen av de subjektiva måtten är klar. De uppdaterade indikatorerna har arbetats in i 

systemet. 

 Sweco är på väg att avsluta sitt stora arbete med översyn och analys av 

hållbarhetsindikatorerna. Analysen presenteras vid ett nätverksmöte den 8 december. 

Rapportens resultat är intressanta och kommer bland annat att presenteras på konferensen 

Reglab [pleis].  

 Den tekniska rapporten som beskriver systemet i detalj är på gång att uppdateras med de 

nya hållbarhetsindikatorerna. Den nya versionen blir klar efter årsskiftet. 
 



 

  
  
  
  

 Samtidigt som den tekniska rapporten publiceras, uppdateras också allt 

informationsmaterial och webbsidorna för BRP+. 

 Integreringen av BRP+ i Kolada är på gång. I januari kommer hela systemet att finnas 

tillgängligt på kolada.se 

 Frågan om framtida ägarskap kvarstår. Liksom tidigare vill Tillväxtverket 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. Då kommer både frågan om ägarskap 

och ett eventuellt regionalt delägarskap att diskuteras med samtliga 

regionutvecklingsdirektörer på SKR:s möte Regional kontakt. 

 
6. Ny OH-avgift – diskussion och beslut  

SKR har aviserat att man inför 2021 kommer att införa enhetliga OH-kostnader för alla 

externa projekt: 360 000kr/år och person i SKR-huset. För Reglabs del innebär detta totalt ca 

720 000 kr/år. Reglab har tidigare inte betalt någon OH-kostnad, den har motsvarats av SKRs 

insats i Reglab.  
 

Styrelsen beslutade att godkänna en föreslagen överenskommelse med SKR för 2021, där 

Reglab betalar halva avgiften 360 000 kr, och SKR står för den andra halvan. En diskussion 

bör samtidigt inledas som syftar till att klargöra SKRs andel av Reglab-finansieringen under 

resterande projektperiod. Under 2021 ska Reglabs kommande verksamhetsperiod förberedas, 

(fr o m 1.1.2023) och olika alternativ diskuteras. Ordförande tar en inledande kontakt med 

ansvarig chef på SKR. 

 

7. Verksamhetsplan 2021 – diskussion och godkännande 
Se också bilaga 2: Verksamhetsplan 2021. 
 

Styrelsen godkände verksamhetsplaneringen och budget för 2021, med tilläggen: 

 Målet för kommunikation för förtydligas. 

 En utvärdering av verksamheten bör ske under 2021 och kostnaden kan fördelas över två 

år. Utvärderingen bör fokusera på Reglabs roll i flernivåsystemet i relation till andra 

aktörer, till exempel SKR. 

 De ökade kostnaderna för OH-avgift till SKR samt den externa utvärderingen av 

verksamheten påverkar budgeten för 2021. Tills vidare skjuts Forskarforum på framtiden, 

och nätverkens budget minskas. Samtidigt gör pandemiläget att budgeteringen för 

kommande år är osäker; budgeten bör följas upp och justeras kontinuerligt under året. 

  

8. Kommande möten 
 Reglabs årsmöte 24 februari 2021, kl. 15-16.  

 Ordförande återkommer med förslag på mötesdatum för nästa år. 

 

9. Mötets avslutades 
Ordförande tackade alla, och särskilt Katrien Vanhaverbeke som slutar på SKR. 

 

  

Anna Lindberg   Richard Gullstrand 

Ordförande   Justerare 

 

 

 


