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1.

Inledning och lägesrapport
Kalle Sandström hälsar välkommen och en presentationsrunda görs.
Projektledaren rapporterade om hur projektarbetet går:
 Projektorganisationen är igång med löpande möten i tjänstemannaledningen
 Delprojekt igång: ekonomi (skatteväxling), personal (verksamhetsövergång), kommunikation. Tillsammans utgör dessa en projektarbetsgrupp
 SKL-nätverk igång för de som vill bilda region 2017, totalt sju stycken. Tre har redan ansökt, Blekinge, Kalmar och Stockholm. Utöver det vill Värmland, Dalarna,
Sörmland och Västerbotten ansöka. Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte och
stöd från SKL i processen.
Träffade på nätverksmötet representanter från finansdepartementet som informerade om
processen. Slutgiltigt beslut kommer för alla ansökande samtidigt. Om ett år beräknas proposition komma, beräknat slutligt beslut är våren 2018.
Nätverket kommer ha regelbundna möten där projektledare Helene Håkansson och Ingrid
Ljungqvist från region Blekinge kommer att delta.

2.

Godkännande av projektplan med bilagor
Projektledare går igenom förslaget till projektplan med bilagorna för ekonomi, personal och
kommunikation.
Alla handlingar finns utskickade på Styrelsemöte.se samt också via mejl till samtliga i politisk
styrgrupp och referensgruppen.
Rapporterade om beslutsunderlag som ska tas fram: regionens styrmodell, regionens politiska organisation, överenskommelse med länsstyrelsen och gränsdragning regional utveckling
Avgränsning: Vi ska utgå från respektive organisations uppdrag. Projektet ska inte ta fram
landstingsplan/regionplan
Rapporterade om aktiviteter samt hur långt vi kommit.
Johan Holmgren och Madeleine Flood föredrog kommunikationsplanen: övergripande mål,
syfte, budskap, strategier, hantering av varumärket, ta fram nytt varumärke steg 1.
Ledamöterna enas om att godkänna projektplanen med bilagor.

3.

Politisk organisation
Till detta möte den har ledamöterna processat den politiska organisationen i sina respektive
organisationer och partier. Synpunkter kring politisk organisation och idéskissen har skickats
ut av projektledaren.
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Kalle Sandström visar ett förslag till politisk organisation som efter mötet har skickats ut via
Styrelsemöte.se och mejl.
Diskussion om förslaget förs och processas vidare. Tidplanen är att beslutsunderlag till
landstingsfullmäktige behöver vara klart i sista april för att kunna beredas till landstingsfullmäktiges juni sammanträde.
4.

Nästa möte
Nästa möte med politisk styrgrupp där även referensgruppen inbjuds att delta är den 15
mars kl. 13.30 på Blekingesjukhuset i Karlshamn

Vid anteckningarna
Helene Håkansson
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