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Reglab Medlemsgruppsmöte 19 oktober 2021 

 

Närvarande: Mattias Nylander, Region Kalmar län, Susanne Sahlin, Region Västernorrland, Magdalena Berglin, Region 
Gävleborg, Anna Ebenmark, Tillväxtverket, Lisbet Mellgren, SKR, Niklas Gandal och Joel Hedlund, Region Västerbotten, 
Maria Fyrby, Region Sörmland, Henrik Andréasson, Region Uppsala, Lotten Carlsson, Region Östergötland, Peter Friberg, 
Region Jönköping, Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen, Ulrika Bertilsson, Region Halland, Anders Unger, Region 
Kronoberg, Malin Lindqvist, Region Örebro, Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna, Elin Nirjens, Region Jämtland 
Härjedalen, Tove Cullhed, Region Norrbotten, Lottie Dahl Ryde, Region Blekinge, Sandra Svennberg, Region Värmland, 
David Norman, Storsthlm, Eva Moe (sekr), Linnéa Lindström och Catarina Lahti, Reglab.  

 

Inledning 

Catarina och Eva hälsade alla välkomna. Gruppen checkade in med en kort genomgång av nuläget i 

landet. 

 

Nuläget 
Eva och Catarina berättade om vad som hänt sedan förra mötet. Se också bilaga: Nuläget i 

verksamheten. 
 

̶ Lärprojektet Regional brytningstid avslutades den 1 september, med en sista tematräff om 

regional demokrati i framtiden och kommunikation av regional utveckling, bland annat 

skapade deltagarna korta mobilfilmer om det regionala utvecklingsuppdraget. 

Regional brytningstid har varit ett ambitiöst lärprojekt, som väl faller inom det strategiska 

målet att ”driva fler avancerade utvecklingsprojekt”, både innehålls- och formmässigt. 

Uppföljningen visar att deltagarna har uppskattat det nära samarbetet med forskare, och de nya 

digitala arbetsformerna. 

Gruppen kommer att ha en återträff i slutet av våren 2022. Allt material från lärprojektet finns 

samlat på webben Regional brytningstid – arkiv. 
 

̶ Reglabs årskonferens Kansliet har startat planeringen för nästa årskonferens den 9-10 februari 

2022, med Region Östergötland som värd. Huvudfokus är den fysiska konferensen i 

Norrköping, men det finns också möjlighet att delta digitalt.  

Temat är en fortsättning på Visby-konferensen: ”Omställning pågår! Hur kan vi öka 

förändringskapaciteten?” Årskonferensen blir två dagar, lunch-lunch, med studiebesök på 

torsdag eftermiddag den 10 feb. En nyhet är att lärpassen blir både fysiska och digitala.  

En snabb enkät i gruppen visade att många medlemmar planerar att skicka 5-6 deltagare till 

Norrköping. 
 

̶ Reglabs framtida möten. Kansliet föreslår att huvudregeln för Reglabs kommande 

aktiviteter efter pandemin, ska vara: 

o Möten: Fysiska möten om de är heldag eller lunch-lunch, annars digitalt.  

o Lärprojekt: Start och avslut är fysiska möten, däremellan är träffarna generellt 

digitala. 

Medlemsgruppen var generellt positiv till förslaget, men påpekade att syfte och innehåll alltid 

bör styra formatet. 
 

̶ BRP+. Tillväxtverket har tagit över ansvaret för mätsystemet BRP+, kontaktpersoner är 

Ulrika Åberg och Sofi Sjöberg. Tema för vårens utvecklingsarbete är: En systematisk 

genomgång av hållbarhetsdelen i mätsystemet. En arbetsgrupp av analytiker är på väg att 

bildas, för att jobba vidare med hållbarhetsdelen. Intresserade kan anmäla sig till Ulrika 

Åberg, Tillväxtverket: ulrika.aberg@tillvaxtverket.se.  

Förväntad arbetsinsatsen i arbetsgruppen för BRP+: 

o 20 Januari 10.00-11.30: Introduktionsträff (digitalt). 

o 10-11 Februari: Internat, lunch-lunch i Sthlm. 

o Mars: 2-3 digitala möten, möjligen nåt fysiskt. 

o April: 2-3 digitala möten, möjligen nåt fysiskt. 

o Maj: 2-3 digitala möten, möjligen nåt fysiskt. 
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o Juni: 1-2 digitala möten, möjligen nåt fysiskt. 

o Eget arbete mellan träffarna.  

Tillväxtverket står för lokaler och mat. Deltagarna står för resor och logi. 

 

Uppdaterad verksamhetsplan 
Eva presenterade den reviderade verksamhetsplanen för 2021, se också bilaga: Uppdaterad 

verksamhetsplan. 

De viktigaste förändringarna är: 

o Två lärprojekt är förskjutna och avslutas under hösten. 

o Ett vidareutvecklingsprojekt för webbtjänsten Reglab play har startas. Utgångspunkt är de 

kompletterande funktioner som medlemsgruppen listade i workshopen vid majmötet.  

o De prioriterade sakområdena för kommande Reglab-aktiviteter, från Medlemsgruppens 

idémöte i maj. 

o Ekonomiskt räknar kansliet med ett överskott för 2021. Budgeten var beräknad för fysiska 

möten under hösten 2021, men hela årets aktiviteter har varit digitala. Samtliga lärprojekt har 

haft fler deltagare än beräknat – också en konsekvens av digitaliseringen. 

 
Kommande aktiviteter  
Vid vårens idémöte prioriterade Reglabs medlemmar fem områden för Reglab-aktiviteter 2022. 

o Styra och leda för hållbar omställning.  

o En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna? 

o Omställning och hållbarhet. 

o Utmaningsdrivna arbetssätt.  

o Regional planering. 
 

Ny nationell strategi. Arbetet kommer framför allt att ske i RUS-nätverket, som sedan tidigare för 

en kontinuerlig dialog kring strategin, bland annat med Näringsdepartementet.  

En del i arbetet blir ett samarbete mellan Reglab och Tillväxtverkets ”myndighetsnätverk” – ett 

nätverk för alla myndigheter med uppdrag inom regional utveckling, som samordnas av 

Tillväxtverket. Under våren kommer regionerna och myndighetsnätverket att bjudas in till två 

workshopar för att diskutera genomförandet av den nya strategin för hållbar regional utveckling.  

Regional planering – planeringen av nya aktiviteter skjuts längre fram, eftersom det nuvarande 

lärprojektet Platsens betydelse, om regional fysisk planering, ännu inte är avslutat. 

Övriga prioriterade områden. Medlemsgruppen diskuterade de övriga tre områdena i 

workshopform Styra och leda för hållbar omställning, Omställning och hållbarhet och 

Utmaningsdrivna arbetssätt. För dokumentation, se medlemsgruppens webb.  

 
Rapport från Reglabs styrelse 
Eva rapporterade från styrelsens senaste möten: 
 

̶ Nya Reglab-partner: Cerum, Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå universitet, och 

statistikmyndigheten SCB. 
 

̶ Extern utvärdering. Reglabs verksamhet kommer att utvärderas under hösten/vintern 2021. 

Underlag för upphandling har skickats ut till ett antal utvärderare, offertsvar väntas i 

kommande vecka. Reglab har tidigare utvärderats vid ett flertal tillfällen, samtliga 

utvärderingar finns att hämta här. 

Syftet med den kommande utvärderingen är att belysa Reglabs tjänster och erbjudanden, samt 

Reglabs roll i det regionala utvecklingssystemet, i ett framtidsperspektiv. Utvärderingen ska 

vara ett stöd för diskussionen om Reglabs framtida verksamhet. Den ska ha ett framåtsyftande 

angreppssätt och innehålla förslag och rekommendationer. Underlaget finns att hämta här.  

Utvärderingen ska vara klar i mitten av februari och presenteras för styrelse och 

Medlemsgrupp vid kommande möten. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsgruppens-mote/
https://www.reglab.se/reglabs-styrdokument/
https://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsgruppens-mote/
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̶ Reglab kommande verksamhetsperiod. Vid den senaste styrelsemöten har styrelsen diskuterat 

Reglabs ekonomi och organisering. Bakgrunden är höjda interna avgifter inom SKR, generella 

förändringar som genomförs inom SKR för externa projekt.  

För Reglab innebär förändringarna: 

o Reglab har tidigare inte betalat någon OH-avgift som projekt inom SKR. Från och med 

2021 ska Reglab betala OH-avgift för en av kansliets två anställda: 380 000kr/år. Detta 

gäller även för 2022. 

o Från och med 2023 ska Reglab betala OH-avgift för kansliets två anställda, dvs 760 000 

kr/år.  

o Efter en diskussion med Skatteverket förändrar SKR verksamhetens skatteplikt. Detta 

kommer att öka Reglabs momskostnader, osäkert hur mycket, men maximalt 175 000 

kr/år.  

o Även kostnaden för internköp av Reglabs administratör ökar pga av de nya OH-

avgifterna. Från och med 2021 uppgår administratörskostnaden till ca 800 000-900 000 

kr/år.  

Sammantaget betyder detta att ca en tredjedel av Reglabs kanslibudget på 3,2 miljoner i 

medlemsavgifter försvinner i interna kostnader.  
 

Vid styrelsens senaste möte beslutade styrelsen att använda det ekonomiska överskottet 2021 

för att täcka de höjda interna kostnaderna under 2021 och 2022. Samtidigt startar styrelsen en 

utredning och diskussion i ägargruppen om Reglabs framtida organisering, från och med 2023. 

De alternativ som diskuteras är: 

o SKR som fortsatt projektägare. 

o En region som projektägare (med möjlighet att rotera mellan olika regioner). 

o Tillväxtverket som projektägare. 

o Samorganisering med en innovationsarena, labbverksamhet eller liknande.  
 

Diskussionen om Reglabs framtida organisering fortsätter vid kommande styrelsemöten och i 

ägargruppen vid Regional kontakts kommande möten. 

 

Nästa möte 
Nästa möte i Medlemsgruppen blir onsdag den 16 mars. 

 

Samtliga presentationer finns på Medlemsgruppens webb. 

https://www.reglab.se/aktiviteter/medlemsmote-6-maj/

