Reglab styrelsemöte 11 nov 2021

12.11.2021

Protokoll
Närvarande: Richard Gullstrand (ordf.), Elsmari Julin, Åsa Bjelkeby, Michaela Stenman, Maria Johansson. Från
kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Catarina Lahti.

1. Inledning
Richard Gullstrand ersatte Christel Gustafsson som ordförande, eftersom Christel hade svårt
att delta i mötet pga tekniska problem. Richard hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Maria Johansson.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Nuläget i verksamheten – information
Se också ppt Reglab presentation.
Eva och Catarina rapporterade om vad som hänt i verksamheten sedan förra mötet:
−

Lärprojektet Platsens betydelse är avslutat. 25 organisationer, ca 60 personer har deltagit.
Deltagarna uttrycker att lärprojektet varit en viktig mötesplats för många olika aktörer
inom regional planering, på regional och nationell nivå.

−

Lärprojektet Regionalt kompetensbehov avslutas sista veckan i november med ett
framtidsperspektiv på kompetensförsörjningsfrågan. Ca 25 organisationer deltar i
lärprojektet.

−

Reglabs årskonferens 2022. Programmet för årskonferensen 202 i Norrköping är i stort
sett färdigt. Inspiratörer blir bland andra forskarna Johannes Stripple och Per-Anders
Hillgren, Bodil Jönsson och Bo Rothstein. Temat är ”Omställning pågår”.

−

Kommande aktiviteter. Planeringen av nya lärprojekt har startat:
o Styra och leda för hållbar omställning, som kommer att handla om vilken ny
kompetens som behövs för att regionala utvecklare ska kunna stödja politiken,
ledningen och samverkansaktörerna på vägen mot hållbar utveckling.
o En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna? Ett fortsatt arbete inom
RUS-nätverket, samt ett samarbete med Tillväxtverkets myndighetsnätverk.
o Omställning och hållbarhet som kommer att fokusera regionens roll för
näringslivets omställning.
o Utmaningsdrivna arbetssätt. Ett lärprojekt med inriktning på konkreta case och
tillämpad metodutveckling.
o Regional planering. Eftersom lärprojektet Platsens betydelse nyss avslutats skjuts
planeringen av detta lärprojekt på framtiden.

5. Verksamhetsplan och budget 2022
Styrelsen godkände verksamhetsplan och budget för 2022, med en mindre korrigering.
6. Extern utvärdering av Reglab
Eva rapporterade att två anbud på den externa utvärderingen inkommit, och att valet fallit på
WSP. Arbetet startar nästa vecka och beräknas vara klart i februari.
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Medskick från styrelsen:
̶
Intervjuerna kan genomföras i grupper.
̶
En mini-workshop med regionala utvecklingsdirektörer kan genomföras i samband med
Regional kontakts möten.
̶
Näringsdepartementet bör finnas med bland de intervjuade.
7. Reglab efter 2022
Med utgångspunkt i det utskickade diskussionsunderlaget, diskuterade styrelsen den fortsatta
processen för organisering av Reglab efter 2022.
Av de fyra tidigare alternativen, uteslöts Samorganisering med en innovationsarena som i
fortsättningen betraktas som en del av det regionala alternativet. Övriga alternativ kvarstår och
ska fortsatt utredas:
• SKR som fortsatt projektägare. Michaela för en fortsatt diskussion inom SKR.
• En region som projektägare. Christel, Richard, och Elsmari fortsätter utredningen av en
region som projektägare.
• Tillväxtverket som projektägare. Åsa för en fortsatt diskussion inom Tillväxtverket, samt
delar förutsättningarna skriftligt med övriga i styrelsen.
Styrelsens diskussion fortsätter vid nästa styrelsemöte, i syfte att enas om ett förslag från
styrelsen till övriga ägare.
8. Övriga frågor
Eva fick styrelsens uppdrag att starta valberedningen inför kommande årsmöte.
Styrelseledamöter som inte är intresserade av att fortsätta i nästa period uppmanas att kontakta
Eva.
9. Kommande möten
Christel och Eva fick i uppdrag att ge förslag på datum för styrelsens möten nästa år.
10. Mötets avslutades
Mötet avslutades av ordförande.

Richard Gullstrand
Ordförande

Maria Johansson
Justerare
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