
 

  
  
  
  

Reglab styrelsemöte 27 maj 2021   7.6.2021 

Protokoll 
 
 

Närvarande: Christel Gustafsson (ordf.), Elsmari Julin, Åsa Bjelkeby, Michaela Stenman, Maria 

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

 

1. Inledning 
Christel Gustafsson hälsade alla välkomna, särskilt Elsmari Julin, Region Dalarna, och 

Michaela Stenman, SKR, som är nya ordinarie ledamöter.   

  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Elsmari Julin.    

 

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: 

 Kansliet. Reglabs processledare Catarina Lahti är långtidssjukskriven sedan två månader 

tillbaka, vilket påverkar verksamheten. Flera av Catarinas aktiviteter under våren har 

skjutits till hösten. Sjukskrivningen innebär också att höstplaneringen är osäker och att 

nya aktiviteter kanske inte kan starta förrän efter årsskiftet. 
 

 BRP+. Tillväxtverket har tagit över systemansvaret för BRP+ och bygger nu sin 

organisation för att driva utvecklingen av BTP+ vidare. Planeringen för kommande 

aktiviteter har startat i samarbete med Reglab. 
 

 Kompetensförsörjningsdagarna. Eva har träffat planeringsgruppen och meddelat att 

Kompetensförsörjningsdagarna inte längre är en prioriterad aktivitet för Reglab, enligt 

styrelsens beslut. Reglab kommer att finans kvar som samverkanspart; den externa 

kommunikationen kommer även fortsättningsvis att ske via Reglabs webbsidor. 
 

 Reglab play. Medlemsgruppen diskuterade utvecklingen av Reglab play på sitt möte i maj. 

Det finns en mängd idéer och önskemål för att göra tjänsten mer tillgänglig och 

lättanvänd. Eva föreslog styrelsen ett internt utvecklingsprojekt som kan ta ett samlat 

grepp om utvecklingen. Projektets uppdrag kan vara: 

o Standardisera format och kvalitetssäkra bidragen. 

o Skapa riktlinjer för bidrag från medlemmar och partner. 

o Utveckla stödet för användningen i medlemsorganisationerna och det organisatoriska 

lärandet. 

o Eventuellt: Undersöka befintligt material som kan bilda grund för en basutbildning. 

Styrelsen var positiv till förslaget, och betonade att Reglab play ska hålla en rimlig 

ambitionsnivå. Play-tjänsten är från och med nu en del av Reglabs externa kommunikation 

och bör inte kräva onödigt stora resurser. 

 

 Kommande aktiviteter. Medlemsmötet diskuterade också kommande aktiviteter och gjorde 

en prioritering inför kommande år. Prioriterade områden är: 

o Styra och leda för hållbar omställning.  



 

  
  
  
  

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

o Omställning till hållbarhet.  

o Nya arbetssätt/Utmaningsdrivna arbetssätt.  

o Regional planering. 

 

Några kommentarer från styrelsen: 

 Medlemsgruppen har pekat ut relevanta och viktiga områden. 

 Flera områden hör ihop, tex: Den nya nationella strategin, Hållbar omställning, styrning 

och ledning. 

 Fokus är i hög grad regionalt-internt. Regionerna har mycket att vinna på att synas mer 

externt, att prioritera omvärldsperspektivet högre och samarbeta närmare med näringslivet 

i regionerna. 

 Arbetet med hållbar omställning kräver ökad sakkunskap inom flera områden. 

 Hållbar elektrifiering är ett högaktuellt område som bör finnas med i Reglabs arbete under 

det kommande året. 
 

Prioriteringen ska också presenteras för regionutvecklingsdirektörerna.  

På nästa möte presenteras en kompletterande verksamhetsplan för 2021. 

 

5. Ny Reglab-partner – beslut 
Styrelsen godkände Cerum, Centrum för regionalvetenskap, vid Umeå universitet, som ny Reglab-

partner. 

 

6. Ekonomi: Förändringar inom SKR – diskussion  
Eva och Michaela informerade om förändringar inom SKRs administration som påverkar Reglabs 

ekonomi. En höjning av den interna OH-avgiften har diskuterats på tidigare styrelsemöten: avgiften 

fördubblas troligtvis under 2022 till ca 720 000. SKR för även en diskussion med Skatteverket om 

verksamhetens skatteplikt, vilket för Reglabs del kan betyda att Tillväxtverkets och Vinnovas bidrag 

blir momspliktiga. Det skulle i så fall reducera Reglabs intäkter med 175 000 kr, troligtvis från 2022.  
 

Styrelsens diskuterade frågan och landade i: Ordförande för en fortsatt diskussion om OH-avgiften 

med SKR. När det gäller momsfrågan behövs ytterligare information – både om utvecklingen inom 

SKR och hur frågan kan hanteras av Vinnova och Tillväxtverket.   

Frågan om förändrade ekonomiska förutsättningar tas upp igen på kommande styrelsemöte. 

 

7. Kommande möten 

 22 sep kl. 10-12 

 11 nov kl. 13-15 

 

8. Mötets avslutades 
Mötet avslutades av ordförande. 

 

  

Christel Gustafsson   Elsmari Julin 

Ordförande   Justerare 

 


