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1.

Inledning
Kalle Sandström hälsar välkommen och ger en introduktion till dagen som i huvudsak
kommer ägnas åt workshop kring visionen för ny Region Blekinge

2.

Uppdrag, verksamhetsidé, vision till handlingsplan
Ralph Harlid gör en presentation kring begreppen och sambanden för uppdrag, verksamhetsidé, värdegrund, vision, långsiktiga mål, strategi till verksamhetsplan och handlingsplan.
Se bifogad sammanställning av presentationen.
Förslag till uppdrag och verksamhetsidé ska förankras och diskussion förs kring det förslag
som tagits fram av tjänstemannastyrgruppen och som är utsänt innan mötet.

Feedback från styrgruppen:
 Vad omfattas av samhällsplanering? Är ett vitt begrepp och kommunerna har ansvar
för översikts och detaljplanering. Skulle behöva förtydligas i någon form
 Ansvar för bildning saknas i uppdraget. Är en del av landstingets ansvar idag.
 Önskemål om att få fram dimensionerna av att den nya Regionen kommer att ha ett
utvecklingsansvar för vissa delar och för andra delar har vi också/eller service samt
tjänsteleveransansvar.
 Önskemål om definition av vår tolkning av ”hållbar utveckling”. Ett begrepp som
det finns många olika definitioner av ute i samhälle och den akademiska världen.
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Feedback från styrgruppen:
 Önskemål att byta följdordningen i meningen till ”… invånare, företag och besökare
Tjänstemannagruppen får i uppdrag att utifrån dagens diskussioner arbeta vidare
med formuleringarna.
3.

Workshop
Anna Lindeberg och Fredrik Brockhagen leder workshopen kring Region Blekinges vision.
Introduktion och instruktioner kring metoden för workshopen presenteras. Sammanställning av gemensamma prioriterade byggstenar till en vision sammanfattas och finns sammanställda i bifogat bildspel som också innehåller de bilder som visades under workshopen.
Önskemål att vidga tidshorisonten för visionen till år 2040.

4.

Principerna i varumärkesarbetet
Madeleine Flood och Johan Holmgren presenterar förslag för principer för varumärkesarbetet och återger arbetet i delprojekt kommunikation. Är ett arbete i flera steg:
• Omvärldsanalys, mål, strategier, positionering, kärnvärden
• Varumärkeshierarki
• Grafisk profil
Delprojekt kommunikations nuläge:
• Arbetsgrupper igång
• Gemensam bas för kommunikation klar
• Arbete med webbstrategi påbörjat
• Varumärkesarbetet igång – justerad tidplan med hänsyn till visionsarbetet
De styrande principerna är:
• Den nya varumärkesplattformen ska ta sin utgångspunkt från nya Region Blekinge,
med ett nytt uppdrag
• Varumärkesplattformen ska borga för god kvalitet
• Samordning – varumärkesarbetet ska vara väl koordinerat. Inriktningen för varumärkesarbetet ska vara samprofilering i så stor utsträckning som möjligt.
Styrgruppen är överens om de styrande principerna enligt förslag från delprojektet.
Diskussion förs kring varumärke kontra grafisk profil. Beslut om grafisk profil tas på
tjänstemannanivå. Beslut om varumärke tas slutligen av fullmäktige. Tidplanen är
att fatta beslut i landstingsfullmäktige den 12 februari om den strategiska delen av
varumärkesarbetet.
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5.

Sammanfattning och lägesrapport i projektet
Projektledare Helene Håkansson ges en lägesrapport kring arbetet i projektet. Se bifogade
bilder. Tjänstemannastyrgruppen har gett uppdrag inom följande områden:
• Styrformer – uppdrag till planeringsdirektör Ralph Harlid
Politiska styrdokument och utformning av strukturen för de dessa
Struktur för hur de politiska styrdokumenten ska få genomslag i organisationen
Struktur för uppföljning av politiska styrdokument och verksamhet
Modell för ansvar och befogenheter kring ekonomi för både politik och förvaltning
• Lokalförsörjningsplan – uppdrag till förvaltningschef för landstingsservice Per Johansson tillsammans med kanslichef Ingrid Ljungqvist
• Synkronisering av IT-system och arkiv - uppdrag till förvaltningschef för landstingsservice Per Johansson tillsammans med kanslichef Ingrid Ljungqvist
• Göra avtalsgenomgång, involvera upphandling - uppdrag till Ingrid Ljungqvist
inom delprojektet ekonomi
Genomgång av inbokade tider för höstens möten. Se bifogade bilder. För politisk styrgrupp gäller följande tider:
• 27/9 kl. 13-15 Wämö center
• 11/10 kl. 13-15 Rådhuset Karlshamn
• 29/11 kl. 13-15 Wämö center
Kalle Sandström sammanfattar dagens möte och tackar för ett bra och givande möte.
Tjänstemannagruppen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån de byggstenar till vision som tagits fram under dagen och återkomma till den politiska styrgruppen 27
september med ett förslag.

Vid anteckningarna
Helene Håkansson
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