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1.

Inledning
Kalle Sandström hälsar välkommen och inleder mötet med att gå igenom dagens punkter.
Denna gång är det enbart den politiska styrgruppen som träffas, referensgruppen deltar inte.

2.

Lägesrapport projektarbetet
Projektledaren ger en lägesrapport kring hur arbetet går i de tre delprojekten och de olika
uppdrag som har getts i projektet. Efter senaste mötet med politisk styrgrupp som var
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workshop kring visionen har tjänstemannagruppen träffats och arbetat vidare med ett förslag till formulering av vision. Se nästa punkt på dagordningen. Den interna gruppen har
också träffats vid två tillfällen kring de interna processerna. Ett dialogmöte har genomförts
med SKL kring regional utveckling där landstingets och regionens ledningsgrupper samt
kommuncheferna deltog. Nätverksarbetet med övriga regionbildare fortgår via stöd från
SKL, ett studiebesök har gjorts hos region Skåne.
Bifogar översikt av pågående arbete i projektet med statusrapport och tidplan för de
olika delarna.
Rapport från Peter Lilja och Anna-Lena Cederström kring inledande samtal med länsstyrelsen kring verksamhetsövergång och fördelning av statliga medel. Utgångspunkten är att 95
% överföring av de statliga medlen är det som gäller. Verksamhetsövergång är beräknad för
två befattningshavare. I remissyttrandet från länsstyrelsen på departementskrivelsen framgår
att de önskar behålla nuvarande fördelning på 80 %.
Angående politisk organisation informerar Kalle Sandström att den planeras kunna beslutas
på landstingsfullmäktige 27 november. Gruppledarna i landstinget ska träffas 2 oktober
kring den politiska organisationen.
Peter Lilja informerar kring processen om skatteväxlingen. Direktörsgruppen har uppdraget
att enas om ett förslag och dialog kring detta är inplanerad 4 oktober. Landstingsråd, regionråd och kommunalråd bokar en tid för enighet utifrån det framtagna förslaget från direktörsgruppen.
3.

Visionsarbetet – förslag på formulering av vision samt avstämning formulering verksamhetsidé och uppdrag
Projektledare presenterar ett förslag till formulering av vision som är framtaget av planeringsdirektör Ralph Harlid utifrån resultatet av workshopen 23 augusti. Se bifogade bilder.
Diskussion och reflektion kring de olika förslagen. Stämmer också av formuleringarna för
verksamhetsidé och uppdrag.
Nedan förslag enas styrgruppen om:
Vision Region Bleking 2019:
Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Verksamhetsidé:
Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och
besökare.
Uppdrag:
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är
hälso-och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning.

4.

Övrigt
Roger Fredriksson med instämmande av Per-Ola Mattsson, Helene Björklund och Sara Rudolfsson väcker frågan om önskemål att regionens verksamheter sprids i länet geografiskt.
Är lämpligt att vid regionbildningen och i arbetet kring lokaliseringen av de olika verksamheterna även ser över möjligheterna till detta.
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Nästa inplanerade möte med styrgruppen är den 11 oktober men många kommer ha förhinder att delta och mötet ställs därför in. Ett nytt datum ska tas fram. Projektledare återkommer med nytt datum inom kort.
5.

Avslut
Kalle Sandström avslutar och tackar för ett bra och konstruktivt möte.

Vid anteckningarna
Helene Håkansson
Projektledare
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