Reglab styrelsemöte 22 april 2022

22.04.2022

Protokoll
Närvarande: Christel Gustafsson Region Kronoberg, Åsa Bjelkeby Tillväxtverket, Michaela Stenman
SKR, Tomas Stavbom Handelskammaren Uppsala, Elsmari Julin Region Dalarna, Margareta
Dahlström Karlstads universitet, Maria Johansson Vinnova, Richard Gullstrand Region Skåne och
Peter Lindvall Region Gotland (med bara vid starten). Från kansliet deltog Catarina Lahti (sekr).
1. Inledning
Christel Gustafsson, ordförande, hälsade alla välkomna och speciellt ny ledamot Peter
Lindvall, Region Gotland.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Maria Johansson.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Nuläget i verksamheten
Catarina rapporterade från verksamheten. Eva Moe är fortsatt sjukskriven, börjar arbeta deltid
i augusti. SKR arbetar för att finna en administratör till Reglab. Medlemsinlån har undersökts
för att stärka kansliet, men ingen lösning har ännu hittats.
•
•
•

Mål för 2022
Att stödja regionernas och de regionala utvecklarnas roll i omställningen till hållbar
utveckling, genom ny kunskap, ny kompetens och nya verktyg.
Att stödja medlemmarnas organisatoriska lärande genom utveckling av Reglab play och
stödmaterial kopplat till lärprojekten.
Att beslut fattas om de organisatoriska ramarna för nästa verksamhetsperiod, efter 2022.

Med nuvarande decimerade kansli kommer stort fokus att vara på det sista målet. Vid årsskiftet
2022 avslutas nuvarande verksamhetsperiod. Under året ska förutsättningarna för Reglabs
organisering och finansiering genomlysas. Ägardialoger ska genomföras och beslut om kommande
period fattas före halvårsskiftet. Processen leds av styrelsen. I samband med att projektperioden
avslutas ska nuvarande verksamhetsperiod 2019-22 slutrapporteras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsplan 2022
Årskonferens 2022 Omställning pågår!
Start planering av Årskonferens 2023 – Göteborg 15-16 mars 2023
Uppdatering Innovationsindex
Regionalt kompetensbehov – uppföljning Regionala Trender & Prognoser
Reglab Play –utvecklingsprojekt
Regional Brytningstid uppföljning
Forskarforum 2022
BRP+- nätverk och kommunikation av systemet.
Nätverk:
RUS, Analytiker, Utvärdering
Planerade aktiviteter
Genomföras med hjälp av medlemmar och konsulter.
3 maj
Regionalt kompetensbehov, regionala Trender & Prognoser
11 maj
Utvärderingsnätverket
31 maj
Analytikernätverket
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8 juni
24 augusti
4 oktober

Lärlabb: Hållbarutveckling workshop 1
Lärlabb: Hållbarutveckling workshop 2
RUS-nätverket

Prioriterade nya lärprojekt
•
•
•
•
•

Den nya nationella strategin – vad betyder den för regionerna? Lärlabb: Hållbar utveckling.
Styra och leda för hållbar omställning
Grön omställning – näringslivsperspektiv
Fysisk planering
Utmaningsdrivna arbetssätt – case. Planeras att ta vid efter Lärlabb, start sept/okt. I linje
med målet för 2022: Att stödja regionernas och de regionala utvecklarnas roll i omställningen
till hållbar utveckling, genom ny kunskap, ny kompetens och nya verktyg.

5. Hemvist
Frågan om hemvist för Reglab har beretts av en arbetsgrupp bestående av Richard, Elsmari
och Christel. Frågan har tagits upp på Regional kontakt där fortsatt hemvist på SKR
förordades av mötet.
Beslut: Styrelsen beslutade att Reglab har fortsatt hemvist på SKR. Ordförande Christel
Gustafsson får i uppgift att förhandla med Gunilla Glasare, avdelningschef Tillväxt och
samhällsbyggnad SKR, om nytt avtal.
Frågan om SKR:s roll i Reglab fortsätter på styrelsens framtidsdiskussion den 2 juni.
Ny partner
Sjuhärads Kommunförbund, enhetschef Regional utveckling Anna Laang har kontaktat oss
angående att bli partner till Reglab. Andra kommunalförbund som redan är partner till
Reglab är: Storsthlm (delat medlemskap med Region Stockholm) samt Norrbottens
kommuner. Medlemsavgiften för partner är förnärvarande 25 000 kr/år.
Beslut: Sjuhärads kommunalförbund antas som medlemmar.
Beslut: Catarina tar kontakt med Anna Laang, Sjuhärads kommunalförbund för
välkomstsamtal.
6. Processen inför ny verksamhetsperiod
Catarina presenterade förslag på process för 2022, räkneexempel på höjda medlemsavgifter
samt förslag om regionturné för samtal med medlemmarna.
Styrelsen diskuterade betalningsvilja för ökade medlemsavgifter. . Myndigheterna ger
projektstöd efter upparbetade kostnader till juridiska person, Tillväxtverket kan ge
verksamhetsbidrag, men endast efter uppdrag från regeringen. Michaela betonade som chef
för kansliet vikten av att inte skära ned på kansliet av arbetsmiljöskäl, då det redan är en liten
verksamhet med många arbetsuppgifter.
22 april – extra styrelsemöte, beslut om hemvist samt process.
20 maj – styrelsen skickar in önskemål och underlag inför framtidsdialog till kansliet.
25 maj – kansliet skickar ut frågeställningar och underlag inför framtidsdiskussionen.
2 juni - Reglab styrelsemöte – framtidsdiskussion:
• Inriktning nästa verksamhetsperiod.
• Budget - Medlemsavgifter (21 regioner, TVV, Vinnova) partneravgifter, akademiska
partner.
• SKRs roll i framtiden?
Vecka 35 och 36 medlemsdialoger – turné.
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13 september medlemsgruppen workshop inriktningsdokument.
21 september styrelsen godkänner och skickar ut på remiss till samtliga ägare.
24 november – extra medlemsmöte, beslut om nästa verksamhetsperiod.
December – Ägarna undertecknar avsiktsförklaringar.
Beslut: Styrelsen godkände processen för 2022.
Beslut: Catarina får i uppdrag att kontakta regioner för dialog om Reglab.
Beslut: Inför framtidsdialogen den 2 juni ska styrelsemedlemmarna bereda frågor i sina
organisationer bland annat angående ambitionsnivå, medlemskap, betalningsvilja samt
inriktning för Reglabs nya verksamhetsperiod.

7. Kommande möten
25 maj frågeställningar och underlag att förbereda inför den 2 juni skickas ut från kansliet.
(Om styrelsen har särskilda önskemål ska dessa inkomma till kansliet senast 20 maj.)
OBS: radera tidigare inbjudan till möten som kommit från Eva – ny inbjudan kommer från
Catarina.
2 juni – kl.13-16 Framtidsdiskussion (hybrid)
21 september –kl. 13-14.30 (digitalt) inriktningsdokument, budget
24 november –13-14 Extra medlemsmöte med formellt beslut om nästa verksamhetsperiod
(digitalt)
24 november - verksamhetsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023 (digitalt)
8. Mötet avslutades.

Christel Gustafsson
Ordförande

Maria Johansson
Justerare

Justeringslista kommande möten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Michaela Stenman, tf sektionschef, SKR
Margareta Dahlström, professor, Karlstads universitet
Peter Lindvall, regiondirektör, Region Gotland
Richard Gullstrand, bitr. regionutvecklingsdirektör, Region Skåne
Elsmari Julin, regionutvecklingsdirektör, Region Dalarna
Åsa Bjelkeby, enhetschef, Tillväxtverket
Tomas Stavbom, regionchef Uppsala, Stockholms handelskammare
Maria Johansson, enhetschef, Vinnova
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