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1.

Inledning och lägesrapport
Kalle Sandström hälsar välkommen.
Projektledaren rapporterade om hur projektarbetet går sedan föregående möte 15 februari:
 Delprojekt ekonomi/skatteväxling rapporterat – SKL 3 alternativ för skatteväxling
som också är en egen punkt på detta möte
 Peter Lilja har träffat region Blekinges ledningsgrupp, deltar vid vissa interna workshops med region Blekinge
 Delprojekt kommunikation i full gång – tidplanen för varumärkesarbetet behöver
justeras till hösten 2017 istället för augusti 2017
 Delprojekt personal igång
 Workshop ledningsgrupperna 11 april- uppdrag, vision, värdegrund
 Workshop 5 maj kring fortsatta arbetet med uppdrag och roll – vision
Tjänstemannastyrgruppen samt ledningsgrupperna deltar här
 Erfarenheter från uppbyggnad av Region Örebro, Magnus Persson
 Internt arbete landstinget Blekinge och Region Blekinge
 Kommuncheferna arbetar med mellankommunal samverkan – rapportering i juni
 SKL-nätverk har regelbundna möten där projektledare Helene Håkansson och Ingrid Ljungqvist från region Blekinge deltar. Nästa möte 27/4 med fokus på kollektivtrafiken och deltagande från näringsdepartementet.
 Se bifogade bilder

2.

Rapportering från delprojekt ekonomi – redovisning av alternativ för skatteväxling samt dialog
Monica Magnusson, ekonomidirektör landstinget Blekinge redovisar 3 olika alternativ för
skatteväxling. Diskussioner och reflektioner kring de olika alternativen. Viktigt medskick att
det måste vara tydligt definierat vad som betraktas som tilläggstrafik.
Se bifogade bilder.

3.

Visionsarbetet – redovisning av pågående arbete i tjänstemannagruppen
kring utmaningar och vision för region Blekinge 2019 samt dialog
Projektledare redogör för hur arbetet går. Visar nuläget för landstinget respektive regionens
verksamhetsidé, värdegrund och vision. Workshop genomförd 11 april och nästa är inplanerad 5 maj.
Se bifogade bilder.
Efter nästa workshop den 5 maj kommer det skrivas fram ett förslag till definition av uppdrag och verksamhetsidé för den nya regionen.

4.

Övrigt
Kalle Sandström informerar om förslag att behålla nuvarande antal valkretsar med utökat
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antal ledamöter och tidsplanen för beslut. Planeras att beslutas på landstingsfullmäktige den
12 juni.
Höstens tider för politisk styrgrupp planeras in av projektledaren med principen att de hålls
i samband med regionsstyrelsens möten på eftermiddagen klockan 13.00–15.00. Fokus nästa
möte blir styrformerna, uppdrag och verksamhetsidé med någon form av workshop utifrån
resultatet från tjänstemannaledningens workshop 5 maj.
Kalle Sandström avslutar mötet och tackar för deltagandet.
Vid anteckningarna
Helene Håkansson
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