Reglab styrelsemöte 10 oktober 2022

10.10.2022

Protokoll
Närvarande: Christel Gustafsson, Peter Lindvall, Åsa Bjelkeby, Elsmari Julin, Tomas Stavbom, Maria Johannson,
Gunilla Glasare. Från kansliet deltog Catarina Lahti och Emma Ovenius Ejermark (sekr.).
Frånvarande: Richard Gullstrand och Margareta Dahlström.

1. Mötets öppnande
Christel Gustafsson, ordförande, hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Tomas Stavbom.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Nuläget i verksamheten
Catarina rapporterade från verksamheten.
Lärlabb: Hållbar utveckling. Vid två workshops har Reglabs RUS-nätverk och
Tillväxtverkets Myndighetsnätverk mötts med utgångspunkt i Nationella strategin för hållbar
regional utveckling i hela landet. Hur kommer vi till gemensamma handlande mellan
myndigheter och regioner som ger effekter? 80 personer, hälften från myndigheter och hälften
från regioner deltog i respektive workshop. Dokumentation och utvärdering finns på webben.
Tillväxtverket tar tillbaka frågan om arbetet med Myndighetsnätverket och fortsatt arbete med
regionerna. Reglab kommer genom RUS-nätverket att ta vidare frågan.
Medlemsmötet 13 september. Slutsatsen från medlemsmötet var: gör en bra plan för Reglabs
framtid! Reglab ska gå in i framtiden genom att återvända till kärnan. Till föreningskänslan för
att fler kan, vill och vågar vara med och bidra. Under kommande år bör aktiviteterna vara
färre: årskonferens, ett större lärprojekt (kansli-lett), tre nätverk samt metodutveckling för att
skapa medlemsledda expeditioner samt fortsatt arbete med det förlängda lärandet för att ta
hem kunskaper från individ till organisations- och även systemnivå. Fortsatt arbete med
flernivålärande både horisontellt och vertikalt. De prioriterade sakområdena för 2022 är
fortsatt relevanta, inga nya förslag togs fram. Genomför genom att samla dem som olika
perspektiv utifrån de tre utvecklingsområdena i den nationella strategin: omställning,
territoriellt perspektiv samt ett samordnat genomförande.
•
•
•
•
•

Den nya nationella strategin – vad betyder den för regionerna?
Styra och leda för hållbar omställning
Grön omställning – näringslivsperspektiv
Fysisk planering
Utmaningsdrivna arbetssätt - case

Innovationsindex. Frågan om indexets användning och fortsatta uppdaterade diskuteras i
analytikernätverket den 22 november. Reglab betalar 92 000 kronor vartannat år för
uppdateringen. Kostnaden finns med i förslaget till ny budget och ägarna behöver ta ställning
till om fortsättningen för indexet i Reglabs regi.
Årskonferensen 2023. Planeringen pågår inför den 15-16 mars då vi träffas i Göteborg med
Västra Götalandsregionen som värd. Temat är cirkulär ekonomi: Cirkulärt – en orak väg
framåt, en fortsättning och fördjupning i tidigare års tema Omställning.
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Kansliet är fortfarande ej fullt bemannade pga. av sjukskrivning i kansliet. Catarina är t.f
verksamhetsledare och Eva arbetar 50 % med slutrapport Reglab 2019-2022 samt
årskonferensen. Emma Ovenius Ejermark är projektadministratör och arbetar 50 % som
konsultinlån genom SKR.
Planerade aktiviteter – genomförs delvis med medlems- samt konsultstöd.
11 oktober
15 november
16 november
22 november
x november
24 november
24 november

Regionturné Region Skåne
RUS-nätverket
Nätverkskonferens regionalt kompetensbehov, Norrköping
Analytikernätverket
Regionturné Region Stockholm
Extra medlemsmöte – beslut ny verksamhetsperiod
Styrelsemöte – VP 2023, budget 2023, verksamhetsberättelse.

December: avsiktsförklaringar ägare, projektansökan Reglab 2023-2026, projektredovisning
Reglab 2019-2023.

5. Avtal med SKR.
Efter vårens process om Reglabs framtida hemvist har nu Reglabs ordförande, på uppdrag av
styrelsen, tecknat ett avtal med SKR. Avtalet är ettårigt och fastställer att SKR är
projektägare, hemvist samt arbetsgivare till Reglabs kansli. Ordförande betonade att båda
parter är måna om att ha god dialog och samarbete kring Reglabs verksamhet.
Gunilla Glasare, avdelningschef för Tillväxt och samhälle på SKR deltog under punkten och
redogjorde för avtalet och SKRs ansvar för en hållbar arbetsmiljö för kansliet samt
genomförande i enlighet med lagar samt SKRs ramverk kring bland annat upphandling. SKR
kommer förutom ovan nämnda ansvarsområden även att vara partner till Reglab, enligt
Reglabs partneravtal.
Reglab kommer även att tas upp som information på regiondirektörernas nätverk, där Peter
Lindvall, Region Gotland samt Gunilla Glasare, SKR medverkar.
6. Reglabs organisation 2023-2026
SKR är från och med kommande verksamhetsperiod ej medlemmar i Reglab, men
adjungerade i styrelsen som projektägare samt arbetsgivaransvariga för kansliet. I övrigt inga
förändringar i den organisations struktur som beskrivs i styrdokumenten.
Beslut: Styrelsen godkände förslaget till Reglabs organisation.
7. Inriktningsdokument 2023-2026
Processen med att ta fram inriktningsdokumntet har pågått sedan mars med utgångspunkt
från den utvärderingen som togs fram på styrelsens uppdrag: Reglab 2022, En
framåtsyftande utvärdering. Verksamhetsledaren har efter det genomfört dialoger och
workshops med styrelsen, medlemsgruppen samt med åtta av regionerna som bjöd in till
sina ledningsgrupper.
Styrelsen anser att ett bra grundarbete har gjorts för att lyssna in ägarna. Styrelsen anser att
dokumentet kortfattat, tydligt och kärnfullt beskriver vad Reglab vill uppnå under den
kommande verksamhetsperioden. Det är bra att medlemmarna under kommande period
backar hem till kärnan och tar än mer ansvar i arbetet och genomförande av aktiviteter. Det
är viktigt att sätta rimliga förväntningar på Reglab samt kansliet.
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Beslut: Styrelsen godkände förslaget till Reglab Inriktningsdokument 2023-2026.

8. Finansiering 2023-2026
Underlag för två finansieringsförslag av Reglabs fasta kanslimedel diskuterades. Lärprojekt
kommer som tidigare att finansierar separat av deltagande organisationer.
Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med föregående period pga. SKRs beslut om OH
kostnader för kansliet samt kostnader för momspliktig tjänst.
• Förslag A innefattar: kansli med verksamhetsledare, processledare, administratör.
• Förslag B innefattar: kansli med verksamhetsledare, processledare, administratör
samt förstärkning av kansliet på 50 % genom exv. medlemsinlån.
Båda alternativen medför en betydande kostnadshöjning för ägarna. För regionerna innebär
det en höjning av den fasta avgiften från 80 000 kr/år till 130 000 kr/år. Den rörliga avgiften
på 9 öre/invånare kvarstår oförändrad. För Vinnova och Tillväxtverket innebär det en höjning
från 350 000 kr/år till 500 000 kr/år. Den totala intäkten för medlemmar ger ca 4 600 000
kr/år
Partneravgiften kvarstår till 25 000 kr/år och för akademiska partner 5000 kr/år. Reglab har
för närvarande 19 partner samt 7 akademiska partner, vilket ger en intäkt på cirka 500 000
kr/år.
Förslag B är en förstärkning i kanslibemanningen. Förslaget innefattar ökade intäkter genom
utökande av partner, främst myndigheter som i sitt uppdrag nu har att ta regional hänsyn i
sin verksamhet. I Nationell strategin för hållbar regional utveckling i hela landet pekas ett
fyrtiotal myndigheter och andra statliga aktörer ut som särskilt betydelsefulla för att uppnå
den regionala utvecklingspolitikensmål. 8 av dessa är redan partner till Reglab: Boverket,
MUCF, MYH, ESF-rådet, SCB, Tillväxtanalys, Trafikverket samt UKÄ.
Styrelsen diskuterade höjningen i avgift vilken är betydande för alla ägare.
Regionutvecklingsdirektörerna har av Reglabs ordförande informerats om kommande
höjning. Myndigheterna står inför en ny regering med osäkerhet om ekonomiska ramar inför
kommande år. Även regionerna står inför kommande budgetår med begränsade resurser. Då
finansieringen av utökad kanslibemanning ej är säkerställd förordar samtliga i styrelsen
budget A med ambition om utökande av partner.
Beslut: Styrelsen godkände förslag A till Reglabs finansiering med tillägget att ambitionen
är att verka för att fler ska bli partner i Reglab och därmed kunna förstärka Reglabs
grundbudget.
9. Kommande möten
Extra årsmöte, digitalt den 24 november 13:00
- beslut om ny verksamhetsperiod 2023-2026.
Styrelsemöte, digitalt den 24 november, efter det extra årsmötet.
- Verksamhetsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023, budget 2023. Beslut om
användning av överskott från 2022.

10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
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Kansliet skickar ut underlag till ägarna om ny verksamhetsperiod.
Catarina får i uppdrag att ansöka om medel för ny projektperiod för 2023-2026 från
Tillväxtverket och Vinnova.
11. Mötets avslutades
Mötet avslutades av ordförande.

Christel Gustafsson
Ordförande

Tomas Stavbom
Justerare
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