
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 17 mars 2021   20.3.2021 

Protokoll 
 
 

Närvarande: Christel Gustafsson (ordf.), Richard Gullstrand, Åsa Bjelkeby, Michaela Stenman, Maria 

Johansson och Margareta Dahlström. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr). 

 

1. Inledning 
Christel Gustafsson hälsade alla välkomna till styrelsens digitala möte. Christel ersatte Anna 

Lindberg som hade förhinder denna gång.   

  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Åsa Bjelkeby.    

 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

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

Eva kompletterade nulägesrapporten: 

 Reglabs årskonferens 2021 skjuts upp till februari 2022. Årskonferensen blir i Norrköping 

med Region Östergötland som värd. 
 

 Konferensen Reglab [pleis] i februari avslutades med en quiz. Pris till alla deltagare är ett 

digitalt studiebesök i Hamburg den 23 april. Studiebesöket är ett test som, om det faller 

väl ut, kan användas som inslag i lärprojekt. 
 

 Reglabs nya tjänst Reglab play finns nu på hemsidan, och fylls på kontinuerligt med 

inspelat material. Styrelsen ser att den kommer att vara användbar för Reglabs 

medlemmar, liksom för studenter och forskare. Möjligheten finns att bygga ut tjänsten 

med mer interaktivitet, men det innebär samtidigt att Reglab play konkurrerar med många 

andra webbtjänster. En fortsatt diskussion i medlemsgrupp och styrelse får avgöra i vilken 

riktning Reglab play bör utvecklas. 
 

 Styrelsen diskuterade det material som skapas inom lärprojektet Regional brytningstid. 

Lärprojektet har fått ett stort genomslag, och mycket av materialet skulle kunna 

återanvändas, till exempel i introduktion av nyanställda. Margareta påpekade att det 

saknas en lärobok i regional utveckling för högskolans samhällsplanerarprogram. Det 

finns även ett behov av utbildning för nya förtroendevalda inom regional utveckling, ett 

uppdrag där materialet kan vara av intresse för SKR.  
 

 Nästa medlemsmöte den 6 maj är också idémöte för kommande Reglab-aktiviteter. Vid 

nästa styrelsemöte kommer de aktiviteter som prioriterats av medlemsgruppen att tas upp. 

Då finns också möjlighet för styrelsen att diskutera nya långsiktiga satsningar. 
 

 Kompetensförsörjningsdagarna är ett samarrangemang mellan Reglab, Tillväxtverket, 

SKR, Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen. Kompetensförsörjningsdagarna 

startade som ett nätverk inom Reglab, men är i dag en tvådagarskonferens två gånger om 

året. Arrangemanget är uppskattat och har många deltagare, men dras också med en viss 

otydlighet kring ansvar och finansiering. Eva lyfte frågan hur styrelsen anser att Reglabs 

kansli bör prioritera Kompetensförsörjningsdagarna i relation till andra aktiviteter.  

 



 

  
  
  
  

Styrelsens diskussion landade i beslutet att Kompetensförsörjningsdagarna inte är en 

prioriterad aktivitet. Kompetensförsörjningsdagarna är en etablerad mötesplats, och 

Reglabs resurser ska i första hand gå till gemensamma utvecklingsprojekt.  

Styrelsen anser dock att kompetensförsörjning är ett viktigt område, och det kan finnas 

intresse av andra Reglab-satsningar inom området. Kansliet fick i uppdrag att föra en 

diskussion med övriga parter om hur Reglabs engagemang i 

Kompetensförsörjningsdagarna kan trappas ner och avslutas. 

 

5. BRP+ – rapport   
(Reglabs styrelse är också styrgrupp för projektet BRP+). 

Den tvååriga utvecklingsprojektet BRP+ är avslutat och samtliga delmål är uppnådda. 

 Ägarskapet har utretts och diskuterats. Från och med 2021 är Tillväxtverket 

systemägare för BRP+. 

 Systemet förvaltas nu av Kolada.se och är helt integrerat i Koladas webbtjänst, öppet 

tillgängligt för alla.  

 En översyn har gjorts av de subjektiva måtten, som integrerats i systemet. 

 En översyn har gjorts av hållbarhetsindikatorerna (kapitalstockarna), som har 

integrerats i systemet. Det innebär också att BRP+ har en tydligare koppling till 

Agenda 2030. 

 Den tekniska rapporten är uppdaterad med samtliga förändringar, teoretiska 

resonemang och nytillkomna indikatorer. 

 Allt kommunikationsmaterial är på gång att uppdaterats. BRP+- har fått en logotyp 

och ett eget grafiskt program. 

 I december presenterades en ny analysrapport: Håller utvecklingen i Sveriges 

regioner? som fokuserar på hållbarhetsindikatorerna. Rapporten har presenterats för 

BRP+-nätverket och vid ett fullsatt lärpass på [pleis]-konferensen i februari. 

Utvecklingen av går nu vidare i Tillväxtverkets regi, med Reglab som samverkanspart. 
 

Styrelsen anser att resultatet från utvecklingsprojektet BRP+ är intressant och viktigt, och bör 

kommuniceras externt, både av Tillväxtverket och Reglab. 

 

6. Ekonomi  
Reglabs kansli har ett ekonomiskt överskott från 2020 på ca 300 000 kronor, när alla 

kostnader för konferensen Reglab [pleis] är betalda.  

Styrelsen anser att överskottet i första hand ska gå till den externa utvärderingen av Reglab, 

och till utveckling av Reglab play.  

Om ett överskott uppstår i budgeten för 2021 till följd av digitala aktiviteter och den 

uppskjutna årskonferensen, finns anledning att återkomma till frågan om sammanställning och 

paketering av materialet från Regional brytningstid. 

 

7. Utvärdering av Reglab 2019-22 – diskussion  
Under 2021-22 ska en extern utvärdering av Reglabs verksamhet genomföras, inför 

avslutningen av innevarande projektperiod. Styrelsen diskuterade utvärderingens fokus och 

pekade ut följande inriktning: 

 Utvärderingen bör ha ett framåtsyftande angreppssätt. Det är viktigare än att utvärdera 

mot uppställda mål, eftersom den snabba omställningen till digitalt har gjort vissa mål 

mindre relevanta. 

 Utvärderingen ska inte bara beskriva nuläget, utan också innehålla förslag och 

rekommendationer som är framåtsyftande. 

 Utvärderingen ska göra en analys av funktionaliteten och vilka övergripande funktioner 

som är viktigast för Reglab i dag och framgent. 



 

  
  
  
  

 

 Utvärderingen ska göra en genomlysning av det skifte som pandemin och den digitala 

omställningen inneburit, när det gäller arbetssätt, deltagarnas engagemang och nyttjande 

av Reglab: Vad har vi lärt av de nya arbetssätten och vad har de inneburit för det 

kollegiala lärandet? Vad bör följa med in i framtiden och vad har eventuellt gått förlorat? 

 Utvärderingen ska göra en analys av organisationens förändringskapacitet och möjlighet 

att svara upp mot framtida förändringar. 

 Givet Reglabs fundament (utvecklingsarena, lärfilosofi och ägarfilosofi) – vad innebär 

omställningen för Reglabs som utvecklingsplattform, lärforum och arena för 

flernivåsamverkan i framtiden? 

 

8. Kommande möten 
 27 maj kl. 10-12 

 22 sep kl. 10-12 

 11 nov kl. 13-15 

 

9. Övriga frågor  
Eva lämnade information från Reglabs valberedning om förändringar i styrelsen, eftersom 

Anna Lindberg slutar som regionutvecklingsdirektör i Region Norrbotten, och därmed även 

som ledamot i Reglabs styrelse. 

 Christel Gustafsson blir ny ordförande. 

 Elsmari Julin, regionutvecklingsdirektör i Region Dalarna blir ny regional ledamot. 

 

Vid nästa årsmöte sker ordinarie nyval/omval till styrelsen. 

 

10. Mötets avslutades 
Ordförande tackade alla. 

 

  

Christel Gustafsson   Åsa Bjelkeby 

Ordförande   Justerare 

 

 

 


