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Reglab styrelsemöte 14 mars 2022   14.03.2022 

Protokoll 
 
Närvarande: Christel Gustafsson, Åsa Bjelkeby, Michaela Stenman, Tomas Stavbom och Richard Gullstrand. 
Från kansliet deltog Catarina Lahti (sekr). 
Frånvarande: Elsmari Julin, Margareta Dahlström, Jörgen Preuss och Maria Johansson. 
Gäster: Niklas Domeij och Göran Hallin, WSP 

 

 

1. Inledning 
Christel Gustafsson, ordförande, hälsade alla välkomna. 

   

Eva Moe är sjukskriven. Michaela arbetar med Catarina för att se över verksamhetsplan och 

genomförande av aktiviteter. Linnéa Lindström, Reglabs administratör,  kommer ej längre att 

arbeta med Reglab.  

  

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Tomas Stavbom.    

 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen styrelsemötet godkändes.  

4. Nuläget i verksamheten 
Catarina rapporterade från verksamheten. 

Årskonferensen 2023 är genomförd digitalt med 300 betalande deltagare och fin respons. 

Temat Omställning pågår! belystes under en halvdag av olika inspiratörer och dag två sändes 

25 lärpass från medlemmar och partners.  All dokumentation finns tillgänglig på Reglabs web.  

Innovationsindex är uppdaterat för tionde gången och tillgängligt på webben. Reglab betalar 

92 000 kronor vartannat år för uppdateringen. Ägarna behöver i en framtidsdiskussion ta 

ställning till om fortsättningen för indexet i Reglabs regi.  

Prioriterade lärprojekts genomförande kommer att försenas pga av sjukskrivning i kansliet.  

Planerade aktiviteter som kommer att genomföras i första hand är:  

16 mars  Medlemsgruppens möte 

3 mars  Årsmöte 

3 maj   Regionalt kompetensbehov, regionala Trender & Prognoser 

11 maj Utvärderingsnätverket 

8 juni  Lärlabb: Hållbarutveckling workshop 1 

24 augusti  Lärlabb: Hållbarutveckling workshop 2 

5. Extern utvärdering av Reglab 
Presentation av den externa utvärderingen av Reglab,  Niklas Domeij och Göran Hallin, WSP. 
Styrelsen hade tagit del av rapporten innan mötet. Konsulternas PPT delas med styrelsen. 
 
Tidigare utvärderingar av Reglab: 
• Strukturerad process & ramverk för lärande 

• Arena för relationsbyggande & kollegialt utbyte 

• Tillför ny kunskap & förmåga 

• Bidrar till ökade förståelse och utveckling 

• Hemtagning & lärande är högt men varierande 

• Digitalisering med hög interaktivitet ger fler möjligheter. 
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Framåtsyftande utvärdering och omvärldsanalys med tre delar: 

1. Utvärdering: Dagens Reglab 

• Reglab fyller en stödjande funktion för regionerna.  

• Bra ramverk, stimulerar medlemmar med intresse att driva projekt.  

• Hög relevans och aktuellt innehåll. 

• Aktivt deltagande ger bra lärande. Hög hemtagning jämfört med andra aktiviteter. 

• Reglab skapar en kontaktyta mellan nivåer på strateg/analytikernivå.  

• Samlad kunskapsbank, bra för både minnet och för ny personal. 

• Bra digital verksamhet. 

Reglab fyller tre viktiga funktioner i det regionala utvecklingssystemet: 

• En naturlig mötesplats för praktiker och experter inom regional utveckling. 

• En länk mellan regional och nationell nivå. 

• En kunskapsbank. 

 
2. Omvärld: Förändrat regionalt utvecklingsarbete 

Regionerna fortsätter att utveckla sina roller. 
 

3. Förslag: Framtidens Reglab 
Värna och vidareutveckla - Reglab bör fortsätta: 

• Vara en medlemsstyrd verksamhet – men bör flera vara medlemmar? 
• Vara en viktig mötesplats och dialogarena – bidrar till att minska skillnaderna i 

förutsättningar. 
• Erbjuda ett brett men medlemsinitierat innehåll –hur man når cheferna och hur långt ska 

man ska gå i specialiserade sakområden? 

Slutsats: dagens erbjudanden och tjänster är i grunden bra och fyller en viktig roll i det 
regionala utvecklings-ekosystemet. 

Utvärderarna lyfter i rapportens sista del frågor för styrelsen att ta ställning till kring Reglabs 
framtid. Frågor för styrelsen att ta ställning till: 

• Ska deltagandet i Reglabs verksamhet breddas? 
• Arbeta för att utveckla fler lärprojekt som handlar om processkunskaper för att driva 

regionalt utvecklingsarbete. 
• Undvik lärprojekt med allt för specialiserat innehåll (lämnas åt nätverk). 
• Underlätta hemtagning genom lärande exempel. 
• Se över möjlighet att skapa särskilda nätverk för chefer (och politiker). 
• Räcker Reglabs resurser för en sådan utveckling? 

Dialog: presentationen följdes av en diskussion i gruppen.  

Styrelsen är enig med slutsatserna i rapporten att Reglabs verksamhet är väl fungerande och ser 
styrkan och potentialen. Reglab är ett bra forum som kompetensutvecklingsnod för regional 
utveckling. 

Reglab är ett regionalt labb för gemensamt lärande. Frågan om breddat deltagande har två sidor. 
Fokus på regionala perspektivet stärker deltagarna i hantverket samtidigt som sakfrågor processas i 
lärprocesser. Regionerna har pågående arbeten med många andra aktörer. Men vilka skulle i så fall 
bjudas i till Reglab och vilket intresse finns från dem att delta? Kan Reglabs uppgift vara att föra 
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samman befintliga processer, använda sig av case för att stärka regionala utvecklares verktyg och roll 
som processledare i sina hemregioner? 

Avslutningsvis ställer sig även styrelsen frågan om Reglabs resurser räcker till för att utvecklas vidare? 
Frågan sparas till en framtidsdiskussion, men de konstaterades att det är en sårbar organisation med 
två personer i kansliet. 

Reglab är med på agendan för regional kontakt den 1 april. Utvärderingen kommer att delas till det 
nätverket för att fånga upp fler synpunkter och tankar.  

Utvärderingen presenteras även för Reglabs medlemsgrupp den 16 mars. 

 
6. Reglab efter 2022 

Styrelsen fortsatte diskussionen om Reglab efter 2022 från förra mötet. 
Richard och Michaela rapporterade från Regional kontakt där de två alternativen för hemvist 
presenterades.  
 

• Alternativ 1: SKR är fortsatt projektägare från 2023. Reglab betalar en utökad OH-avgift 

med 380 000 kr jämfört med innevarande år. Från och med 2023 betalar Reglab två OH-

avgifter motsvarande 760 000 kronor. SKR betalar ingen medlemsavgift till Reglab.  

 

• Alternativ 2. En region blir projektägare till Reglab.  

 

Synpunkter samt intresse för att vara värd för Reglab inkommer från regionutvecklings-
direktörerna senast 25 mars. 

 
Frågor att reda ut:  

• Vilka urvalskriterier ska finnas vid ev. regional hemvist om flera regioner visar intresse? 

• Ska det vara en roterande hemvist? 
Beslut: 

Arbetsgruppen för RegLab efter 2022 bestående av Christel, Richard och Elsmari (frånvarande 
idag) återaktiverades och kommer att träffas måndag den 28 mars för att diskutera processplan, 
urvalskriterier och utvärdera ev intressen från regioner. Förberedelser inför Regional kontakt 1 
april och nästkommande styrelsemöte. 

7. Kommande möten 

 
Extra styrelsemöte den 22 april 15:00 för att tala om fortsatt process och beslutsunderlag. 
 

• 2 juni 13-14:30 (fysiskt/digitalt) (OBS ny tid) 
• 21 sep 13-14.30 (digitalt) 
• 24 nov kl.10.00-11.30 (fysiskt/digitalt) 

 

8. Övriga frågor – Catarina delar utvärderingen till medlemsgruppen. 
Michaela skickar blommor från styrelsen till Eva. 
 

9. Mötets avslutades 
Mötet avslutades av ordförande. 

 

  

 

Christel Gustafsson   Tomas Stavbom 

Ordförande   Justerare 
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