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§ 31
Val av justerare
Arbetsutskottet beslutar
att utse Sara Högelius (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

________

A

Ärendeberedning inför regionstyrelsens sammanträde
den 15 november 2017 i Karlshamn

§ 32
-

Dnr 17/00400

Delårsrapport per den 31 augusti 2017

Delårsbokslutet per 31 augusti ska dels ge en bild över hur mål och medel utvecklats så
här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en prognos
och bedömning för helåret.
Region Blekinge redovisar för perioden januari – augusti ett överskott på 23,1 (13,0)
mnkr. Samtliga verksamheter redovisar ett överskott för perioden. Helårsprognosen
visar på ett överskott för Region Blekinge på ca 8,3 mnkr. Samtliga verksamheter
bedöms hålla sig inom eller under budgeterade medel.
Bedömningen är att de finansiella målen som fastställts kommer att uppnås.
Den samlade bedömningen är att uppfyllelsen av de verksamhetsmål som fastställts
kommer att uppgå till en tillfredsställande nivå.
Kansliet har efter Trafiknämndens behandling av bokslut ändrat investeringsprognos
avseende biljett- och betalsystem. Det innebär att prognosen för detta är 0 kr. Det har
hittills inte uppstått några kostnader för detta. De kostnader som eventuellt uppstår
under 2017 får bokföras som driftkostnad.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2017-10-04
 Delårsrapport per 2017-08-31 inklusive bilagor
 Revisorernas granskningsrapport och utlåtande avseende delårsrapport 2017
 Protokoll trafiknämnden, 2017-10-12
 Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2017-10-13
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2017 med ett resultat på 23,1 mnkr
att överlämna delårsbokslutet per den 31 augusti 2017 till revisorerna
att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom
________
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Dnr REGK-2017-000013

-

Aktualisering av Regional utvecklingsstrategi - Blekingestrategin
Region Blekinge ansöker om 550 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för att
genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Region Blekinge har som samverkansorgan ansvaret för regionalt utvecklings- och
tillväxtarbete. Den regionala utvecklingsstrategin – Blekingestrategin är kärnan i detta
uppdrag.
Den befintliga strategin "Attraktiva Blekinge" beslutad 2013, har behov av att
aktualiseras. Aktualiseringen kommer att belysa och bredda området ”demografiska
utmaningar” och göra en nulägesanalys samt en översyn av den befintliga strategins olika
insatsområdens indikatorer och utmaningar.
Till detta kommer aktuell OECD-rapport och nya strategier (under respektive
insatsområde) integreras. I kommande process finns även ambitionen att förstärka och
belysa Agenda 2030, integration samt ungdomsperspektiv. Även insatser för delaktighet
och kommunikation skall tas med i processen.
I aktualiseringen kommer en bakgrundsbeskrivningen avseende den ”demografiska
utmaningen”, utmaningar och befintliga indikatorer under respektive insatsområde att
ses över. Vilka indikatorer har varit möjliga respektive inte möjliga att följa upp?
Därefter förslag på fortsatta indikatorer. Vidare ska nya insatsstrategier och
styrdokument integreras i största möjliga mån.
Projektet kompletterar aktualiseringen med insatser för att skapa ökad kunskap inom
Agenda 2030 samt framtagning av kommunikation för anpassning att spridas i digitala
kanaler. I anslutning till aktualiseringen genomförs en ny mätning av s.k.
attraktionsindex för implementering i aktualiseringen.
Målgrupper för den regionala utvecklingsstrategin är Region Blekinges medlemmar, andra
regionala aktörer; representanter för näringslivet, civilsamhället samt de som
förordningen om regionalt utvecklingsarbete övrigt pekar på som remissinstans.
Projekttid: 2018-01-01 – 2018-09-30
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-10-23
 Ansökan 2017-10-19
 Budget 2017-10-19
 Länk Agenda 2030
http://www.regeringen.se/49ba4d/contentassets/1a2de8e7c90747a9b2c96081ce
ed7c58/i-riktning-mot-en-hallbar-valfard.pdf
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att inleda arbetet med att aktualisera Regional utvecklingsstrategi för Blekinge,
Blekingestrategin
att anvisa 550 000 kr som medfinansiering för projekt Aktualisering av Regional
Utvecklingsstrategi – Blekingestrategin för år 2018 ur anslaget 1.1 regionala
Tillväxtåtgärder
Medfinansieringen utgör 50,00 % av projektets totala kostnader.
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Övrigt
Beslutet angående medfinansiering får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
________
Dnr 17/00666

-

Överenskommelse om regional samverkan
Förslag till överenskommelse kring den regionala samverkan har tagits fram i
samverkan mellan landstinget Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge
och alla kommunerna i länet. En aktiv samverkan ska prägla de offentliga
verksamheterna i Blekinge, där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en
tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt förbättringsarbete.
Överenskommelsen ska gälla från och med 2018-01-01 och tills vidare. För 2018
gäller överenskommelsen för sju parter och från 2019 gäller den för sex parter
då nuvarande Landstinget Blekinge och kommunalförbundet Region Blekinge
2019 bildar ny gemensam region. Ändringar i överenskommelsen förutsätter
enighet mellan deltagande medlemmar.
Dokumentet om överenskommelsen innehåller beskrivning av
samverkansstrukturen för den regionala utvecklingen i Blekinge genom att
verka i råd och grupper på olika nivåer där också kopplingen mellan de olika
grupperingarna beskrivs.
Samverkansstrukturen består av
 Regionalt samverkansråd
 Regionchefsgrupp
 Operativa samverkansgrupper
I överenskommelsen beskrivs för respektive råd/grupp
 syfte och mål
 ansvar
 sammansättning
 samarbetsformer
 tillsättande av grupperingar.
För den politiska nivån, regionalt samverkansråd, beskrivs även arvodering och
tjänstepersonstöd. Rådet kan inte fatta formella beslut som binder parterna, men kan
lämna förslag direkt till parternas respektive nämnder och operativa ledningsorgan.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-18
 Överenskommelse angående regional samverkan mellan kommunerna i
Blekinge län, Landstinget Blekinge och kommunalförbundet Region
Blekinge
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna förslag om överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge län
och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional samverkan att gälla från
och med 1 januari 2018 och tills vidare

________
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Dnr 17/00057

-

Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029
Region Blekinge har tagit fram ett förslag till regional cykelstrategi för Blekinge, som
ska gälla för åren 2018-2029. Förslaget var ute på samråd mellan 23 mars – 12 maj
2017. Remissversionen har under samrådstiden varit tillgänglig på Region Blekinge
hemsida, samt skickats ut digitalt till politiska partier i Blekinge, samt myndigheter,
organisationer och intresseföreningar i Blekinge eller som gränsar till Blekinge. Strategin
är nu omarbetad efter synpunkter som inkommit under remisstiden.
Regional cykelstrategi för Blekinge syftar till att främja cyklingen i länet genom att
bygga ut cykelinfrastrukturen för ökad och säker cykling, samt uppmuntra till ökad
cykling och främjande av cykelkultur i länet. För att skapa förutsättningar för
infrastrukturen krävs gemensamma riktlinjer och rekommendationer som Region
Blekinge, länets kommuner och Trafikverket kan ställa sig bakom.
Förutom åtgärder i infrastrukturen behövs även beteendepåverkandeåtgärder för att få
fler att cykla, gärna i kombination med andra färdmedel som tåg, buss och båt för att
ersätta bilresor. Cykelstrategin innehåller även bedömningsgrunder som kommer ligga
till grund för prioritering av åtgärder i ett utpekat regionalt huvudcykelnät, som i
huvudsak går utmed det statliga vägnätet och har sin förlängning i tätorterna på det
kommunala vägnätet.
Viktiga områden för att få fler att cykla i kombination med att åka kollektivt är;
- Koordinering av cykelvägar och hållplatser
- Cykelinfrastruktur vid och till större hållplatser och stationer
- Cykel på fordon i kollektivtrafiken
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterad 2017-10-18
 Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029, förslag till antagande
 Samrådsredogörelse, daterad 2017-08-30
 Protokoll från trafiknämnden 2017-10-12
Ingrid Hermansson (C) stödjer Gilbert Nilssons protokollsanteckning i trafiknämndens
protokoll 2017-10-12, § 101.
Arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att fastställa Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029
________
Dnr 17/00016

-

Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020

Regional Kulturplan för Blekinge 2018–2020 har arbetats fram i samverkan med
kommunerna och i samråd med regionala kulturverksamheter, professionella
kulturskapare och civilsamhället under ett års tid. Planen utgör ett underlag för Region
Blekinges ansökan om statsbidrag från Statens Kulturråd. Kulturplanen är ett strategiskt
dokument som beskriver den kulturella infrastrukturen i regionen samt vad som ska
utvecklas de kommande tre åren. Kulturplanen sträcker sig över tre år men kan utvecklas
och kompletteras efterhand.
Remisstiden för Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 sträckte sig från 15 juni till
den 30 september. 23 stycken remissvar har inkommit.
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Bakgrund
2009 beslutade riksdagen om en ny modell för tilldelning av statliga kulturmedel, den
så kallade Kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att regionerna ansvarar för
fördelningen av viss statlig finansiering till regional kultur. Målet är att skapa ett ökat
utrymme för regionala prioriteringar och variationer men staten har fortsättningsvis
det övergripande strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken. Syftet med
modellen är också att vidareutveckla dialogen och samspelet mellan statlig, regional
och kommunal nivå, samt det professionella kulturlivet och civilsamhället. Modellen
kräver att en regional kulturplan upprättas som visar på hur kulturen i regionen kan
utvecklas och bedrivas.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-19
 Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Bilaga 2 Regional Kulturplan för Blekinge 2018–2020
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Regional Kulturplan för Blekinge 2018–2020

________
Dnr 17/00479

-

Samverkansavtal och ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB
Almi är en central aktör i Blekinges innovationssystem som erbjuder marknadskompletterande lån och rådgivning till små och medelstora företag utifrån företagens
behov.
Det förs en årlig dialog mellan de som företräder den regionala ägaren, som är
Landstinget Blekinge, och moderbolaget kring den ägaranvisning som ska gälla för
nästkommande år. Region Blekinge är den organisation som är utsedd att företräda den
regionala ägaren. I år har även samråd ägt rum angående omförhandling av
samverkansavtalet.
Det nu gällande samverkansavtalet sades upp av moderbolaget på
Näringsdepartementets uppdrag i november 2016. Nytt samverkansavtal föreslås träda
i kraft 1 januari 2018 – 31 december 2021 och ersätter tidigare avtal.
Syftet med samverkansavtalet är att ge ramar för verksamheten som ska kunna löpa
under en längre tid. De huvudsakliga förändringarna består av förenklingar och
förtydliganden kring ägande och styrning samt bolagets styrelsesammansättning.
Under övriga villkor anges också att parterna har ett gemensamt intresse att anpassa
verksamheten till ev förändringar i regionindelningen och att det kan föranleda ett
behov av att omförhandla avtalet under avtalsperioden.
Bifogad ägaranvisning föreslås gälla år 2018 för Almi Företagspartner Blekinge AB.
Ägarna tydliggör i ägaranvisningen sina gemensamma intentioner avseende inriktningen
för bolagets verksamhet och dess mål och den grundar sig både på nationella och
regionala prioriteringar. I huvudsak har ägaranvisningen anpassats till behov utifrån
Almis nya strategi (se bil 1 Förändringar regionalt pga ny Almi strategi).
Detta beslut avser att fastställa samverkansavtal och ägaranvisningar för Almi
Företagspartner Blekinge AB. Medfinansiering av den regionala delen av driftanslaget
sker i särskild ordning av Landstinget Blekinge. Driftanslaget föreslås höjas med 2,5%
och avser att finansiera de förändringar som bolaget avser göra i enlighet med Almis
nya strategi. Nivån på driftanslaget för år 2018 är avstämd med Landstinget Blekinge
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och omfattas därmed inte av detta beslut (se bilaga Finansiering Almi 2018).
Almi moderbolag erbjuder dessutom finansiering för särskilda insatser för tillväxt. För
detta har moderbolaget avsatt en ram om 922 500 kr som kan nyttjas under
förutsättning att regional medfinansiering i relation till ägarandelen tillskjuts, dvs
totalt 886 324 kr. Dessa medel måste ansökas om i särskild ordning och omfattas inte
av detta beslut.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som
finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda
överenskommelser. Dessa ytterligare satsningar är projekt som den regionala nivån kan
prioritera utifrån behov och möjlighet att medfinansiera, och omfattas därmed inte av
detta beslut.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-08-10
 Nytt samverkansavtal 2018-2021
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB 2018
 Bil.1 Förändringar regionalt pga ny Almi strategi
 Bil.2 Nu gällande måltal
 Bil.3 Måltal för regionala bolag 2018
 Finansiering Almi 2018
 Regional ägares finansiering av Almi Blekinge
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att anta förslag till nytt samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Blekinge AB
att anta förslag till ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB för år 2018

________
Dnr 17/00583

-

Svar på remiss; Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Region Blekinge har fått rubricerat ärende på remiss, synpunkter ska vara inlämnade
till departementet senast den 30 november 2017. Vårt yttrande utgår från hur vi
uppfattar att den nationella planen svarar upp mot regeringens mål för transporter och
infrastruktur applicerat på behoven av en utveckling i Blekinge, en del av Sydsverige.
Vi välkomnar satsningarna på järnvägen, ökat underhåll är en förutsättning för nuvarande
trafikering och investeringar behövs för att utveckla resandet och öka godstransporterna.
En första etapp för att få kortare restider på Blekinge kustbana är med i förslaget.
E22 är en pulsåder för vägtrafiken i Blekinge. Att de två sämsta sträckorna föreslås
byggas om under planperioden uppfattar vi precis som Trafikverket som mycket
angeläget.
Vi noterar att Trafikverket har uppmärksammat att Blekinges roll kommer att förstärkas
med en ökad östorienterad handel. Vi ser emellertid att ökningen i handel är här
och nu. Investeringar måste göras som stärker godstransporter över Blekinges hamnar.
Via Blekinge skulle transportkorridoren i det europeiska transportnätet TEN-T i Sverige
kunna knytas ihop med de på andra sidan Östersjön.
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Sydostlänken, viktig för svensk basnäring, fattas i förslaget trots regeringens mål om
att överföra gods från väg till järnväg och klara klimatmålet, dessutom är den
samhällsekonomisk lönsam. I vårt remissvar vill vi särskilt fästa regeringens
uppmärksamhet på hur Trafikverkets beräkningsmodell motverkar angelägna godsprojekt
på järnvägen som Sydostlänken.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-20
 Remissyttrande 2017-10-23
 Trafikverkets missiv 2017/32405
 Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att tillstyrka remissyttrandet
att uppdra åt kansliet att skicka yttrandet till Näringsdepartementet senast den 30
november 2017
_______
Dnr 17/00513

-

Svar på remiss; Jämställt Blekinge 2018-2022

Region Blekinge har fått Blekinges jämställdhetsplan – Jämställt Blekinge
2018–2022 på remiss från Länsstyrelsen Blekinge. Svar ska lämnas senast
2017-10-02. Region Blekinge har fått anstånd att lämna in remissvaret till
2017-11-16.
Region Blekinge betonar vikten av strategin och att Blekinges aktörer har
en gemensam syn på jämställdhet. Region Blekinge föreslår således att
mål utvecklas och läggs till för att täcka in det regionala utvecklingsuppdraget,
Region Blekinges mål. Region Blekinge föreslår också att text läggs till för att
koppla samman strategin med regional kulturplan för Blekinge.
För att jämställdhetsarbetet ska involvera och beröra både flickor och pojkar
respektive kvinnor och män i högre utsträckning önskar Region Blekinge att
statistik för utbildning, arbetslöshet och självmord tas med i bakgrundsbeskrivningen.
Region Blekinge önskar utveckla skrivningen i avsnittet om Agenda 2030 och i
enlighet med denna att föreslagna nätverk utvecklar en metod för att involvera
barn och unga.
Region Blekinge föreslår också förtydliganden avseende genomförandekraft,
ägarskap liksom kommunikation, uppföljning och utvärdering.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-23
 Förslag till yttrande
 Bilaga målmatris med utvecklingsförslag
 Remiss; Jämställt Blekinge 2018-2022
Efter diskussion i arbetsutskottet är man överens om att på sidan tre i yttrandet, under
Makt, inflygande och ekonomisk jämställdhet stryka punkt 5 avseende Heltid som norm
med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
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Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att med ändringen ovan anta förslag till remissvar och överlämna detta till Länsstyrelsen
Blekinge
att beslutet justeras omedelbart

________
Dnr 17/00075

-

Svar på motion; Långsiktigt regionalt fokus på ungdomar
Lennarth Förberg, (M) Ingrid Hermansson, (C) Gunilla Ekelöf, (L) Ingalill Siggelsten Blum
(KD) har 2017-03-01 till Regionstyrelsen inkommit med motion angående ”att utreda
möjligheten att inrätta ett särskilt strategiskt fokusområde för att öka Blekinges
attraktion på ungdomar och unga yrkesverksamma.”
Blekinges demografiska utmaningar beskrivs bl.a. i den regionala utvecklingsstrategin –
Blekingestrategin 2014–2020, bl.a. att andelen äldre ökar liksom ungas flyttmönster. Ett
särskilt insatsområde avser ”Bilden av attraktiva Blekinge” som syftar till att stärka
bilden av Blekinge och att attrahera fler till Blekinge. Inom insatsområde Arbetsliv lyfts
avsnitt om ”arbetsliv med utmaningar” och ”ungas framtidstro”. Blekingestrategin
beslutades 2013 och grundar sig på OECD analys från 2012.
Denna analys och fokus i strategin tillsammans med att Blekinge toppade listan med en
av de högsta ungdomsarbetslöshetssiffrorna i Sverige på 28,4% i gruppen ungdomar (1824), bidrog till att det 2013 signerades en utvecklingsplan ”Ungdomskraft Blekinge”, en
kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge till 2017”.
Ungdomsarbetslösheten i Blekinge har minskat fyra år i rad, och i september var ca 1400
personer i åldern 18–24 år arbetslösa vilket motsvarar 17,4 procent av arbetskraften.
Blekinge har således lyckats väl (minskat mest i landet) men trots dessa goda resultat
ligger Blekinge fortfarande bland de regioner som har bland de högsta siffrorna. Detta
samtidigt som arbetsgivare vittnar om att det blir allt svårare att rekrytera kompetens,
vilket bl.a. belyses i kompetensförsörjningsstrategins övergripande mål förbättrad
matchning.
Genom den kraftsamling som inleddes 2013 genom Blekingerådet (Ledande politiker i
Blekinge tillsammans med Länsstyrelse, Arbetsförmedling, Blekinge Tekniska Högskola
och Almi) med initiativ från Regionråd och Landshövding kunde medel allokeras för
utvecklingsinsatser och projekt bl.a. ESFprojektet Blekinges unga lyfter (BUL 2.0).
Samordning kopplat till utvecklingsplanen avslutas under 2017 medan projekt BUL 2.0 är
förlängt till 30/6 2018. Blekingerådet har lämnat uppdrag till regiondirektör, länsråd och
regionchef på Arbetsförmedlingen att tillsammans med regionchefsgruppen att ta fram
ett ”förslag till lösning” – för utvecklad samverkan och med fokus på ungdomar även
efter utvecklingsplanens utgång 2017.
Kopplat till det regionala utvecklingsuppdraget pågår också ett antal processer där barn
och ungdomar sätts i fokus bl.a.; uppdrag från tillväxtverket om jämställd regional
tillväxt, Kompetensförsörjningsstrategi för 2018–2020, Uppföljning av OECD studie från
2012 samt att integrera Agenda 2030 i det regionala tillväxtarbetet.
En ny kulturplan för perioden 2018 – 2022 är i beredningsprocess för beslut i
regionstyrelsen. Inom ramen för det regionala kulturuppdraget lyfts särskilt barn och
ungar fram likaså finns särskilt fokusområde i kulturplan för 2018–2020.
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Engagemang i projekt som Talangattraktion och Studentregion Blekinge syftar till att
stärka samverkan för att fler ungdomar både skall attraheras till Blekinge liksom att
möjliggöras att stanna i Blekinge.
Genom remiss på jämställt Blekinge föreslås bl.a. att särskild metod/modell ska
utvecklas för att involvera unga och ungdomar i olika processer.
Sammantaget så kommer dessa processer att tas med i en kommande aktualisering av
den Regionala utvecklingsstrategin – Blekingestrategin. I och med att det blir en
aktualisering av Blekingestrategin så är utgångspunkten att befintliga fyra insatsområden
kommer att behållas. Avsnittet Demografi kommer dock att utvecklas till nulägesanalys
med bredare anslag. Bland annat är ambitionen att integration och ungdomsfokus
kommer att tydliggöras liksom i övriga insatsområden. Avsnitt om attraktionsindex
kommer att prövas om möjligheten finns att också mätas utifrån särskild fokusgrupp
ungdomar.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut
 Motion
Kansliet tolkar motionärernas förslag om strategiskt fokusområde att det är den
regionala utvecklingsstrategin som avses.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att bifalla motionen

________
Dnr 17/00069

-

Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som
Innehåller mikroplaster
Motionen
En motion har inkommit från Centerpartiet, Ingrid Hermansson, om att stoppa
produkter som innehåller mikroplaster. Centerpartiet vill att Region Blekinge
inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster.
Mikroplaster är ett hot mot marint djurliv och i avvaktan på utredningar och ny
lagstiftning föreslår motionären att det finns åtgärder som vi snabbt kan vidta
på lokal nivå. Motionären yrkar;
att Region Blekinge snarast inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller
mikroplaster och
att Region Blekinge på olika sätt medverkar till ökad information till anställda
och allmänhet om effekter av produkter som innehåller mikroplaster.
Bedömning
Svenska miljöinstitutet, IVL, har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt källor
till och spridningsvägar av mikroplaster i havet. Kartläggningen visar att den
största källan är trafiken genom väg- och däckslitage, därefter bidrar
konstgräsplaner/lekplatser, slitage från båtskrov, tvätt av textil i syntetfibrer,
nedskräpning och industriell produktion. En del hygienprodukter/skönhetsmedel
innehåller också mikroplaster. Miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga
partiklar. Mikroplaster kan därigenom bidra till att påverka halterna av miljögifter
i livsmedel från havet. Forskning pågår ännu om mikroplasters uppkomst, effekter
och spridningsvägar.
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Kansliet har tidigare uppmärksammat problemet. För regionens verksamhet är det
viktigt att inte köpa produkter som innehåller mikroplaster, men lika viktigt är att
förhindra makroplast att komma ut i miljön eftersom mikroplaster till stor del
uppkommer därifrån. Detta bedöms därför vara det som är effektivast och möjligt att
göra i nuläget. I Region Blekinges Hållbarhetsprogram finns åtgärder som vi redan nu
gör för att minska användning av plast; att undvika engångsmaterial, att ställa miljöoch energikrav vid upphandling av varor samt att källsortera avfall så att plast hamnar
i återvinningen. Materialval vid upphandling är därmed ett kraftfullt verktyg och att
inte köpa produkter som innehåller mikroplaster är en del, en annan är att välja bort
plast till förmån för annat material. Som exempel valde Region Blekinge bort plast av
miljöskäl vid upphandling av vattenflaskor nyligen.
Att införa ett inköpsförbud och kunna säkerställa att det efterlevs bedöms vara
omöjligt. För vissa produkter inom regionens verksamhet finns inte något
alternativt material. Ett sådant exempel är däck inom kollektivtrafiken.
Däck ger upphov till utsläpp via slitage men är i dagsläget omöjliga att ersätta
med annat material, men trafikverksamhetens behov av däck är uppenbar.
Däremot ska vi göra det vi kan för att medverka till mindre utsläpp, t ex att bevaka
utvecklingen av däckmaterial och andra produkter som är mindre skadliga för miljön
och vid upphandlingar ersätta plast när möjligheten finns.
I länets miljömålsarbete - som leds av länsstyrelsen där regionen, kommunerna
och landstinget deltar - har också plast uppmärksammats. Under 2016 anordnades
dels en utbildningsinsats inom upphandling med fokus på kemikalier, dels två
informationstillfällen, dels med temat ”Giftfri vardag” om giftfri miljö med fokus
på barn samt arbete för en giftfri förskola, dels med temat konstgräs och fallskydd
(underlag vid lekplatser).
Arbetet med information om mikroplaster och dess effekter i miljön kommer att
fortsätta i genomförandet av aktiviteter i miljömålsarbetet. Kansliet bedömer
att Region Blekinge bör vara aktiva genom att medverka i detta.
Kansliet bedömer med stöd av ovanstående att mycket redan görs när det gäller
mikroplaster. Det som är möjligt att göra i den egna organisationen genomförs
redan nu t ex vid upphandlingar, och ambitionen att fortsatt medverka i
miljömålsarbetets informationsaktiviteter säkrar att kunskap och medvetenhet om
plastens miljöeffekter fortsätter höjas.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-18
 Motion om att stoppa produkter som innehåller mikroplaster
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att motionen är besvarad vad gäller första attsatsen om inköpsförbud
att bifalla motionens andra attsats att medverka i informationsinsatser via
miljömålsarbetet

________
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-

Dnr 17/00638

Ändring av Bolagsordning samt Aktieägaravtal för Öresundståg AB
Region Blekinge har erhållit förslag till ny bolagsordning samt aktieägaravtal avseende
Öresundståg AB. Beslut om dessa ska tas innan 1 december 2017 hos alla aktieägare.
Genomgång har skett av respektive dokument.
Bolagsordningen: Ändringar eller tillägg är markerade med rött. Ändring av principiell
art i detta dokument är att säte är ändrat till Hässleholms kommun, i övrigt inga
ändringar eller kompletteringar som är av denna art.
Aktieägaravtal har också reviderats mot bakgrund av detta.
I anslutning till att bolagsordning och aktieägaravtal reviderats har uppdrag lämnats
till styrelsen för Öresundståg AB, om att se över former för samverkan och uppdraget
till bolaget, Öresundståg AB (Samarbetsavtal om Öresundstågstrafiken i södra Sverige).
Fortsatt bör det således finnas en koppling mellan aktieägaravtal och samarbetsavtal
vilket också kan innebära att aktieägaravtalet ånyo behöver revideras, som en följd av
vad styrelsens kommer fram till.
Styrelsens uppdrag skall redovisas senast 31/12 2017.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-18
 Förslag till Bolagsordning
 Förslag till Aktieägaravtal
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna förslag till ny bolagsordning
att delegera till regiondirektören att utifrån politisk överenskommelse fortsatt anpassa
ändringar i aktieägaravtal (i enlighet med politisk överenskommelse och beslutad
bolagsordning) och att göra detta utifrån nu gällande aktieägaravtal från 2009 och
tillsammans med övriga ägare inför kommande bolagsstämma
________
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B

Arbetsutskottets beslut

§ 33
Dnr 17/00157
Remissutgåva Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020

I Blekinge är allt fler i sysselsättning, arbetslösheten minskar och utbildningsnivån
ökar. Samtidigt är arbetsmarknaden tudelad och ojämställd. Matchning och
kompetensförsörjning är en av Blekinges utmaningar och viktig framtidsfråga för
regional tillväxt och utveckling.
Uppdraget grundar sig i det nationella uppdraget om kompetensplattformar. Region
Blekinge har sedan 2010 att samordna och driva arbeta med kompetensförsörjning i
länet. 2015 antog Region Blekinge, Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015–2017
med ett för Blekinge viktiga mål inom flera delar av kompetensförsörjningsområdet.
Arbetet med att i samverkan arbeta med dessa mål sker inom ramen av Blekinge
kompetensråd som består av aktörer från de i strategin utpekade områdena.
I den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är en av
de fyra prioriterade områdena kompetensförsörjning. Här pekas de regionala
kompetensplattformarna ut som en del av den resultatinriktade regionala
tillväxtpolitiken.
2016 gav näringsdepartementet Tillväxverket uppdrag att tillsammans med de
regionalt tillväxtansvariga – ”att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt
kompetensförsörjningsarbetet. Riktlinjerna ska bidra till att skapa samsyn mellan
aktörer på lokal, regional och nationell nivå avseende vad som bör ingå i
grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete i alla län”.
Detta innebär att vi i framtiden kommer att arbeta dels med det grundläggande där vi
då kommer att kunna jämföra oss med andra regioner och dels de egna regionala
utmaningarna.
2016 kom en ny lag som ställer villkor för den kommunala vuxenutbildningen. För att
få del av finansiering ska man samverka med andra kommuner. Det görs idag redan i
Blekinge. Det planerade utbudet skall också stämmas av med regionalt tillväxansvarig,
med AF och med ett yrkesråd som består av arbetsgivare. Detta arbete är påbörjat och
strukturen redovisad till Skolverket.
Utvärdering av arbetet tom 2017.
Under 2017 kommer samtliga mål att mätas. Många av målen kan vi redan se att de
uppnås medan andra kommer att ta längre tid. Uppföljning av hela strategin kommer
att göras per 2017-12-31. Under projekttiden med finansiering från Tillväxverket 201403-01—2016-12-31 har projektet följts av en följeforskare. Följeforskaren har tittat på
hur arbetet med strategin fungerat samt följt upp arbetssätt och samverkan. Analys
som innefattar både arbetssätt, struktur, ledarskap och målbeskrivning är viktiga delar
i förbättrad process och styrning för Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020.
Det regionala kompetensrådet har behandlat rapport från följeforskaren och fört en
dialog kring det strategiska arbetet inför kommande kompetensförsörjning i Blekinge
2018–2020. Under 2017 har Kontigo på uppdrag av Tillväxtverket gjort en uppföljning av
alla Regionalt Tillväxtansvarigas arbete med Kompetensplattformen.
Kompetensrådet har sedan våren 2017 arbetat med att formulera tydliga mål för
området i Kompetensförsörjning i Blekinge. Detta i dialog med aktörer inom respektive
område. Arbete har samordnats av Region Blekinge.
Strategin ligger i linje med det nationella uppdraget för kompetensplattformar.
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Den genomfördes en öppen, bred workshop den 12 juni där hela förslaget till strategi
diskuterades.
Synpunkterna är inarbetade i förslaget.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-10-23
 Remissversion, daterad 2017-10-19
 Bilaga 1 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017
Efter diskussion i arbetsutskottet är man överens om att förlänga remisstiden till den 20
januari 2018.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna remissversion av Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020
att fastställa remisstiden till 2 november – 20 januari 2018
att beslutet justeras omedelbart

________
Expedieras;
Diariet
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§ 34
Projekt; Attraktion Blekinge

Dnr REGK-2017-000008

Region Blekinge ansöker om 917 673 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för
att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Blekinge har- och har historiskt haft en könssegregerad arbetsmarknad, en av våra
stora utmaningar är att högutbildade unga människor, framförallt kvinnor söker sig till
andra platser för att matcha intressanta jobb med sin kompetens. Blekinge har en
relativt lågutbildad befolkning, vilket begränsar utvecklingen i länet och det uppstår
en matchningsproblematik. Blekinge är ett litet län och har ett sårbart näringsliv som
står inför utmaningar där produkter och tjänster behöver en högre grad av
kunskapsintensitet. Att bidra till en mer attraktiv region, att flytta till, bo i, arbeta i,
studera i, och leva i, är grunden i projektet.
För att åstadkomma detta finns en beprövad metod kallad Talent Attraktion
Management, (talangattraktion).
Projekttid: 2017-10-01 – 2018-12-31
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-10-23
 Ansökan 2017-10-23
 Budget 2017-10-23
 Bilaga Regionalt/kommunalt ansvar
Arbetsutskottet beslutar
att anvisa 917 673 kr som medfinansiering för projektet Attraktion Blekinge för år
2017- 2018 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
Medfinansieringen utgör 50,00 % av projektets totala kostnader.
Övrigt
Beslutet får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
________
Expedieras:
Sökande
Diariet
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§ 35
Dnr 2017-000012
Projekt; Industrins kompetensförsörjning i Blekinge

Karlskrona Företags & Hantverksförening ansöker om 250 000 kr ur anslaget 1.1 regionala
tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Under våren 2017 har Tillväxtverket haft utlysningen ”Stimulera industriföretagens
strategiska kompetensförsörjning” för att ge små och medelstora industriföretag
möjlighet att arbeta systematiskt med strategisk kompetensförsörjning kopplat till
affärsnytta. Det handlar dels om rådgivning och coachning och dels om
kompetenskartläggning och validering av personal.
Utgångpunkten är att insatserna ska genomföras ur ett regionalt samverkansperspektiv
med förankring hos regionalt utvecklingsansvariga. Region Blekinge har därför haft
dialog med näringslivsaktörer i länet, som resulterat i att Karlskrona Företags &
Hantverksförening tar på sig projektägarskapet.
I Blekinge finns närmare 20 % av arbetstillfällena inom industriföretag, vilka utgörs av
några få stora företag med många små och medelstora underleverantörer. En snabb och
positiv utveckling i branschen med stark jobbtillväxt under åren 2010 - 2016 har medfört
att företagen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.
För att säkerställa kompetens i produktionen måste nya metoder för strategisk
kompetensutveckling av befintlig personal tillämpas. Här är branschvalidering ett
effektivt instrument för att kartlägga och erkänna den kompetens som finns på
företaget.
Projektets syfte är att ledningsfunktionerna hos deltagande företag ska utveckla
förmågan att långsiktigt arbeta med strategisk kompetensförsörjning i det egna
företaget genom att använda sig av erkänd branschvalidering. Härigenom kan
kompetensen i företaget kartläggas och åtgärder tas fram för att utveckla eller rekrytera
den kompetens som eventuellt saknas.
Det övergripande målet för projektet är att bidra till att regionens mindre och
medelstora industriföretag stärker sin konkurrenskraft genom ett mer strategiskt arbete
med sin kompetensförsörjning.
Vid projektets slut ska 30 företag ha gått igenom projektets olika insatser och därmed
satt igång ett strukturerat arbete med strategisk kompetensutveckling. Resultaten
kommer också kunna användas för att utforma framtida stöd för mindre företags arbete
med att utveckla arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning.
Projekttid: 2017-11-01 – 2018-12-31
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-10-18
 Ansökan regionala tillväxtmedel 2017-09-21
 Projektbeskrivning 2017-09-21
 Budget 2017-09-21
 Utlysning Tillväxtverket 2017-04-07
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§ 35, fortsättning
Arbetsutskottet beslutar
att anvisa 250 000 kr som medfinansiering för projektet ”Industrins
kompetensförsörjning i Blekinge” för år 2017 – 2018 ur anslaget 1.1 regionala
tillväxtåtgärder
Övrigt
Medfinansieringen utgör 20,00 % av projektets totala kostnader.
Utbetalning av regionala tillväxtmedel sker efter att nedlagda kostnader har redovisats
till Region Blekinge. Slutrapport ska vara Region Blekinge tillhanda senast 2019-03-31.
Beslutet får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
________
Expedieras:
Sökande
Diariet
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C

Information

§ 36
Positionspapper Kultur

Malena Sandgren informerar om det förslag till positionspapper som är framtaget av
kulturutskottet i Regionsamverkan Sydsverige för kulturens områden.
Malena redogör för uppdraget vad gäller kulturen och de tre prioriteringar man och
redogör för; Sydsverige lockar, Sydsverige samverkar och Sydsverige tillgängliggör.
Ordföranden påtalar att jämlikhetsperspektivet bör vävas in i positionspappret.
Beslut tas på regionstyrelsens sammanträde 2017-12-13.
Positionspappret ligger på Netpublicator.
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