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1.

Inledning och lägesrapport
Kalle Sandström hälsar välkommen och redovisar hur politisk styrgrupp har arbetat. Detta
är första mötet med referensgruppen. I referensgruppen ingår politisk styrgrupp, partiordförande för respektive parti i länet samt kommunstyrelsernas presidier. Efter diskussion beslutas att referensgruppen bjuds in till alla möten under våren 2017 för att bredda förankringen
inför beslut om den politiska organisationen i juni 2017. Viktigt med god framförhållning till
ledamöterna kring kallelse och datum. Viktigt att alla nu noterar tiderna för 2017 års möten.
Se punkten nedan om tiderna.
Ännu har vi inte fått något besked på ansökan, vi förväntas få beslut under våren 2017. Allt
pekar mot att ansökan kommer att beviljas.
Peter Lilja gör en lägesrapport med redovisning kring vilka utgångspunkterna är för arbetet
som bedrivs i projektform via projektmodellen Projektil. Redovisar vilka som arbetar i projektet och gör en kort resumé av de möten som har varit i tjänstemannastyrgruppen och
politisk styrgrupp. Vilka avgränsningar som ska gälla behöver tydliggöras för själva projektet.
Diskussion med synpunkter och reflektioner från ledamöterna. Att även bjuda in andra regionala aktörer för dialog i frågan och formerna för detta lyfts. Hur samverkansformerna ska
se ut mellan regionen och kommunerna är en viktig del. Kommunberedning i någon form
behöver tas fram. Arbetet med att ta fram planer för regionen 2019 är en process som behöver pågå parallellt med projektet. Diskussion om arbetet med planerna är ett eget projekt
eller en del i detta projekt. Är en gemensam process mellan nuvarande region Blekinge och
landstinget Blekinge men dialogen måste samtidigt föras med kommunerna.

2.

Godkännande av projektdirektiv och genomgång av tidplan
Projektledare går igenom förslaget till projektdirektiv som är reviderat efter uppdrag av politisk styrgrupp i november i delarna syfte, verksamhetsstrategi och effektmål. Genomgång av
tidplanen.
Ledamöterna enas om att godkänna projektdirektivet. Vid nästa möte 15 februari ska projektplanen godkännas med delprojekten:
Ekonomi
Personal
Kommunikation
Vid mötet 15 februari ska förslag kring grunderna för styrformerna presenteras, arbetet med
inriktningen kring styrformerna behöver snabbas upp.
De bilder som visades bifogas minnesanteckningarna.

3.

Politisk organisation
Idéskissen är utgångspunkten för diskussionen. De första månaderna 2017 blir det ett intensivt arbete kring den politiska organisationen. Vid nästa möte den 15 februari ska ledamöterna ska ha processat den politiska organisationen i sina respektive organisationer och partier. En mer tydlig bild kring inriktningen ska på mötet den 15 februari kunna formas. Synpunkter kring politisk organisation och idéskissen ska lämnas till projektledare senast 10 februari för sammanställning och utskick innan mötet den 15 februari.
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Ledamöterna skickar synpunkterna till:
helene.hakansson@ltblekinge.se
4.

Mötestider 2017
Mötestider för politisk styrgrupp där även referensgruppen bjuds in att delta:
15 februari kl. 13.30 – Region Blekinge
15 mars em. – Karlshamn
26 april em. – Karlshamn
24 maj em. – Landstinget Blekinge
Mötestider för tjänstemannastyrgrupp:
1 februari
2 mars
29 mars
3 maj

Vid anteckningarna
Helene Håkansson
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