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Tid och plats
Närvarande
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Christina Mattisson (S)
Per-Ola Mattsson (S)
Lennarth Förberg (M)
Kalle Sandström (S)
Magnus Johansson (S)
Patrik Hansson (S)
Malin Norfall (S)
Christel Friskopp (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Björn Gustavsson (Mp)
Gustav Nilsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jeppe Johnsson (M)
Ingrid Hermansson (C)
Gunilla Ekelöf (L)
Johannes Chen (oberoende, tidigare Kd)
Lotta Antman (Sd)
Tommy Strannemalm (Sd)

ej § 23

ej § 22
ej § 23

Frånvarande

Helene Björklund (S)
Sara Rudolfsson (S)
Magnus Gärdebring (M)
Christopher Larsson (Sd)

Tjänstgörande
ersättare

Daniel Berg (S) för Helene Björklund (S)
Leif Håkansson (S) för Sara Rudolfsson (S)
Anna-Lena Mattsson (Sd) för Christopher Larsson (Sd) ej § 23

Ersättare

Sara Sakhnini (S)
Elina Gustafsson (S)
Tommy Andersson (S)
Annika Westerlund (S)
Tommy Larsson (V)
Helene Nordin (Mp)
Tor Billing (Sd)

Tjänstemän

Just

Onsdagen den 26 april 2017 kl. 09.00-11.00
Rådhuset, Karlshamn

Sekreterare

Anna-Lena Cederström
Johan Holmgren
Jonas Nordsten
Malena Sandgren
Sören Bergerland
Maria Purnell
Mirja Rasmussen
Lise Hallén
Andréa Hellsberg

Övriga

press, allmänhet

Paragraf

17-33
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tjänstgör § 23

tjänstgör §§ 22-23
regiondirektör
informationschef
ekonomichef
chef, vo kultur och fritid
trafikdirektör
controller, vo trafik
controller
projektekonom
kansli
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Underskrifter

…………………………………………………………………………
Andréa Hellsberg
sekreterare
…………………………………………………………………………
Christina Mattisson
ordförande
…………………………………………………………………………
Kjell-Åke Karlsson
justerare

Tid och plats
för justering

Region Blekinges kansli enligt överenskommelse

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
Region Blekinges anslagstavla intygar i tjänsten

2017 anslagits på

……………………………………………………………………
Andréa Hellsberg
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§ 17
Val av justerare
Regionstyrelsen beslutar
att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Kjell-Åke Karlsson (S)
________

§ 18
Godkännande av föredragningslistan
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan
________

§ 19
Föredragningar


Årsredovisning 2016
Föredras av Anna-Lena Cederström och Jonas Nordsten
 Reviderad budget 2017
Föredras av Jonas Nordsten
 Avrapportering internkontrollplan 2016
Föredras av Jonas Nordsten
________

Just

Just
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§ 20
Projekt; TENTacle – ändringsbeslut

Dnr 921-173-2015

Regionstyrelsen beviljade 2015-06-10 Region Blekinge 1 635 878 kr för att genomföra
projektet TENTacle.
TENTacle-projektet godkändes av Interreg Östersjöprogrammets övervakningskommitté
den 19 november 2015. I programmets beslutsvillkor ställdes krav att skära ner
projektets budget för samtliga partners och i samtliga arbetspaket med 20 %.
Projektomslutningen för projektet ändrades från 6 543 513 kr till 5 206 691.
Medfinansieringen från Regionala tillväxtmedel ska uppgå till 25 % av de totala
kostnaderna vilket innebär att medfinansieringen från Regionala tillväxtmedel minskar
med 333 455 kr och uppgår därmed till 1 302 423 kr.
Andra förändringar som skedde var att i Östersjöprogrammets beslut förlängdes
uppstartsfasen från tre till sex månader och medfinansieringsavtalet blev klart först den
17 juni 2016, drygt sju månader efter godkännande. Som en konsekvens förlängdes
projektets implementeringsperiod till 31 juli 2019 (tidigare 19 november 2018). På grund
av ovanstående bör projekttiden därmed ändras till 2015-11-01 – 2019-07-31.
Information om ovanstående och projektets framskridande lämnades vid arbetsutskottets
möte den 1 februari 2017.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag, 2017-04-05
 Tidigare beslut av Regionstyrelsen
 Ursprunglig ansökan
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna ny finansieringsplan. Beslutet innebär att Region Blekinges medfinansiering
uppgår till 1 302 423 kr medan medfinansieringsgraden även fortsättningsvis uppgår till
25,00 % av de totala kostnaderna
att godkänna ändring av projekttid till 2015-11-01 – 2019-07-31
________
Expedieras:
Sökande
Akten

Just

Just

23 (37)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2017-04-26

§ 21
Årsredovisning 2016

Dnr 17/00059

Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp en regional
utvecklingsstrategi för Blekinge. 2013 antog regionstyrelsen Blekingestrategin 2014-2020
som pekar ur riktningen för hur Blekinge ska utvecklas. I årsredovisningen återkopplas
Region Blekinges bidrag till detta.
Årets resultat uppgår till 122 763 kr. Balanskravsutredning, enligt 4 kapitlet i kommunal
redovisningslag, har gjorts som visar att det inte finns något underskott att återställa.
I årsredovisningen återrapporteras uppfyllelsen av de av regionstyrelsen fastställda
finansiella målen och verksamhetsmålen. Den sammantagna bedömningen är att
måluppfyllelsen är tillfredsställande.
I samband med trafiknämndens behandling av bokslut avseende verksamheten inom
verksamhetsområdet, överlämnades frågan angående hantering av överskott till
regionstyrelsen. Verksamheten avseende färdtjänsthandläggning som organisatorisk
ligger under kansliet men finansieras via intressentbidraget för kollektivtrafik överskred
budget. Detta innebär att det sammanlagda överskottet mot budget avseende
intressentbidrag för kollektivtrafiken uppgår till 6 128 914 kr.
Region Blekinges revisorer har granskat 2016 års verksamhet och de har inga
anmärkningar i den upprättade revisionsberättelsen förutom att de konstaterar att de av
regionstyrelsen beslutade verksamhetsmålen mer kan betraktas som aktiviteter.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2017-04-05
 Årsredovisning 2016 inklusive bilagor
 Granskning av årsredovisning
 Revisionsberättelse, 2017-03-22
 Samverkansprotokoll, 2017-04-03
 Trafiknämndens protokoll 2017-03-16
 Kultur- och Fritidsnämndens protokoll 2017-03-17
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna bifogad årsredovisning för 2016 inklusive Trafiknämndens och Kultur- och
Fritidsnämndens bokslut
att överskottet mot budget avseende intressentbidraget för kollektivtrafik om 6 128 914
kr bokförs som skuld till Region Blekinges medlemmar och återbetalas
att överlämna årsredovisningen till Region Blekinges revisorer
att årets överskott, 122 763 kronor, avsätts till det egna kapitalet
att överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges medlemmar
för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2016
________
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Just
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§ 21, fortsättning
Expedieras:
Akten
Kommunerna, Landstinget
Revisorerna

Just

Just
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§ 22
Dnr 17/00059
Prövning av ansvarsfrihet 2016 för kultur- och fritidsnämnden
Lotta Antman (Sd) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljar Region Blekinges kultur- och
fritidsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-04-05
 Revisionsberättelse 2017-03-22
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för Kultur- och Fritidsnämnden för verksamhetsåret 2016
________
Expedieras:
Revisorerna
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Akten

Just

Just
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§ 23
Dnr 17/00059
Prövning av ansvarsfrihet 2016 för trafiknämnden
Magnus Johansson (S), Tommy Strannemalm (Sd) och Anna-Lena Mattsson (Sd) anmäler
jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljar Region Blekinges trafiknämnd
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-04-05
 Revisionsberättelse 2017-03-22
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för Trafiknämnden för verksamhetsåret 2016
________
Expedieras:
Revisorerna
Trafiknämnden
Ekonomi
Akten

Just

Just
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§ 24
Reviderad budget 2017

Dnr 102-153-2016

I beslut 2016-09-07, fastställde regionstyrelsen budget och verksamhetsplan för 2017
samt uppdrog åt verksamheterna att upprätta internbudgetar. Trafiknämnden och
regionstyrelsens övriga verksamheter fastställde sina internbudgetar i december 2016.
Kultur- och fritidsnämnden fastställde sin internbudget i februari 2017. Samtliga
internbudgetar har upprättats utifrån senast kända kunskap avseende intressentbidrag
och utifrån den senaste bedömningen avseende övriga intäkter och kostnader. Samtliga
internbudgetar uppvisar ett nollresultat i enlighet med den upprättade rambudgeten men
då fler faktorer varit kända när internbudgetarna upprättades avviker de upptagna
intressentbidragen, intäkterna och kostnaderna från den tidigare fastställda budgeten.
Detta föranleder ett behov av att revidera budgeten för 2017.
I bilaga 1 återfinns detaljer kring reviderad budget för 2017.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-04-05
 Reviderad budget 2017, bilaga 1
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna reviderad budget och verksamhetsplan 2017 enligt bilaga 1

________
Expedieras:
Trafiknämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Just

Just
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§ 25
Avrapportering internkontrollplan 2016

Dnr 104-107-2016

Vid regionstyrelsens sammanträde den 27 april 2016 § 32, beslutades om intern
kontrollplan för 2016. Internkontrollplanen är upprättad enligt gällande
internkontrollreglemente (beslutat RS 2014-12-10 § 98). Avrapportering sker en (1) gång
per år för de flesta kontrollmoment men kontrollerna avseende Intäktssäkring och
Fattade beslut ska avrapporteras tre (3) gånger per år. Pga sent beslut kring Interna
kontrollplaner avseende 2016 har det inte funnits utrymme att testa dessa kontroller mer
än två (2) gånger under 2016. Det bifogade detaljerade materialet visar resultat för årets
sista kontrolltillfälle.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Resultatet
har presenterats och godkänts i respektive nämnd. Trafiknämnden i december 2016 och
Kultur & Fritidsnämnden i mars 2017, båda med godkänt resultat.
Inköp/upphandling
Ett stort urval upphandlingar (stickprov) har gåtts igenom och granskats enligt
kontrollmoment. Inga avvikelser identifierades.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Intäktssäkring
Avstämning av intäkterna görs alltid i samband med delårs- och årsboksluten. Inga
avvikelser noterades i arbetet med delårsrapporter (2) eller årsrapportering avseende
2016. Årsrevision har genomförts utan anmärkning. Vi har även ett bra stöd i vårt
affärssystem Visma för avtalsfakturering.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Resepolicy
Resepolicy finns framtagen och kommuniceras till samtliga anställda via intranätet. Vi
eftersträvar resande med kollektivtrafik i möjligaste mån. Uppföljning av utbetalad
bilersättning, visar att resandet med egen bil under 2016 minskat med närmre 10%
jämfört med 2015. I förhållande till totala resekostnaderna har resandet med egen bil
2016 minskat med 18% jämfört med 2015.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Fattade beslut
Det finns bevakningslistor för regionstyrelsen, Trafiknämnden och Kultur- och
Fritidsnämnden avseende beslut som ej ännu genomförts. Dessa listor följs upp och
uppdateras löpande. Samtliga protokoll har gåtts igenom och stämts av mot respektive
bevakningslista. Inga avvikelser identifierades.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Regionala projektmedel
Återrapportering av avslutade projekt har tagits fram utan anmärkning. Rapporten
redovisas som bilaga till årsredovisningen.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Arbetsmiljö
Arbetsträffar genomförs regelbundet i enlighet med samverkansavtalet.
Slutsats: Internkontrollen är god.

Just

Just
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§ 25, fortsättning
Trafiknämnden
Resultatet från Trafiknämndens uppföljning av den interna kontrollen redovisas i bilaga
Avrapportering 2 internkontrollplan 2016 för Trafiknämnden.
Kultur- och fritidsnämnden
Resultatet från Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av den interna kontrollen
redovisas i bilaga Återrapportering 2 interkontrollplan 2016 för Kultur- och
fritidsnämnden.
Uppföljning representationspolicy
Representationskostnaderna för 2016 uppgick till 222 tkr. Kostnaderna för representation
minskar med 25% 2016, jfr 2015 (296 tkr). 69 tkr av kostnaderna 2016 har uppstått genom
våra olika projekt som finansieras via regionala projektmedel eller EU fonder. Stickprov
har genomförts och granskningen visar att den representation som genomförts, under
2016, i allt väsentligt följer reglerna och tillämpningarna i beslutad
representationspolicy.
Slutsats: Internkontrollen är god
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2017-04-05
 Internkontrollplan 2016 resultat
 Avrapportering 2 internkontrollplan 2016 för Trafiknämnden
 Trafiknämndens protokoll, 2016-12-15
 Återrapportering 2 interkontrollplan 2016 för Kultur- och fritidsnämnden
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2017-03-17
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna resultatet av interna kontrollplaner för 2016
________
Expedieras:
Ekonomi
Akten

Just

Just
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§ 26
Upprättande av internkontrollplan 2017

Dnr 17/00117

Enligt reglemente för intern kontroll (beslut RS 2014-12-10 § 98) har regionstyrelsen det
övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett
ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att
dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd.
Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas
fram och antas i samråd med regionstyrelsen.
Region Blekinges revisorer har vid olika tillfällen gjort en risk-och väsentlighetsanalys av
verksamheten inom Region Blekinge. Dessutom gör revisorerna granskningar av
internkontroll årligen som rapporteras till Regionstyrelsen.
Förslag till intern kontrollplan 2017 presenteras i bilaga.
Metod
Under arbetet med intern kontrollplan för 2017 har en sk bruttolista tagits fram.
Bruttolistan innehåller en stor mängd interna kontroller som graderats efter väsentlighet
och risk. Beskrivning av gradering återfinns i bilaga ”Intern kontrollplan 2017”. De
kontroller som bedöms till lägst 9 i väsentlighets- och riskbedömning har samlats i den
interna kontrollplanen och kommer att följas upp under 2017.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2017-04-05
 Intern kontrollplan 2017
 Intern kontroll 2017 - bruttolista
 Reglemente för intern kontroll för Region Blekinge, beslut RS 2014-12-10
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad intern kontrollplan för 2017
att uppdra till Trafiknämnden att återrapportera upprättad intern kontrollplan för 2017
senast i juni 2017 till Regionstyrelsen
att uppdra till Kultur- och Fritidsnämnden att återrapportera upprättad intern
kontrollplan för 2017 senast i juni 2017 till Regionstyrelsen
att återrapportering av de interna kontrollplanerna för 2017 ska göras skriftligt senast i
samband med årsbokslut 2017
________
Expedieras:
Ekonomi
Akten

Just

Just
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§ 27
Dnr 17/00208
Program för uppföljning och kontroll av privata utförare
Enligt kommunallagen får kommuner, landsting och regioner lämna över verksamhet till
privata utförare. För att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre,
har kommunallagen ändrats. Vilket innebär att regionstyrelsen ska fastställa ett program
med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av sådana angelägenheter som utförs av
privata utförare.
Den verksamhet som innefattas i detta för närvarande hos Region Blekinge är
verksamheten som bedrivs under trafiknämnden.
Varje styrelse/nämnd ska varje år utarbeta en årlig plan för uppföljning av privata
utförare i samband med fastställande av internkontrollplan för nämnden.
Dessa uppföljningskrav påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt
i tiden.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-04-05
 Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare på uppdrag av Region Blekinge
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare på uppdrag av Region Blekinge
________
Expedieras:
Akten

Just

Just
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§ 28
Reviderad upphandlingspolicy

Dnr 17/00154

En ny övergripande upphandlingspolicy som är beständig mot ändringar i lagstiftning
m.m. behöver antas. Till denna policy knyts kompletterande riktlinjer som kontinuerligt
på tjänstemannanivå skall hållas aktuell och uppdaterad.
Den nuvarande upphandlingspolicyn innehåller laghänvisningar, beloppsgränser m.m. som
emellanåt ändras. För att undgå detta ges nu policyn istället en mer övergripande
karaktär och innehåll av mer föränderlig karaktär läggs istället i riktlinjerna. På så vis
blir det lättare för Region Blekinge att kontinuerligt ha aktuella och rätta bestämmelser
och hänvisningar i sina interna dokument.
Ansvarsmässigt för upphandlingar gäller följande, enligt Delegationsordning
Regiondirektör har denna rätt att fatta beslut ”att upphandla tjänster, material och
varor inom ramen för budget” samt ”att göra tilldelningsbeslut vid upphandling av
tjänster material och varor”. Enligt Reglemente för Trafiknämnden ska Trafiknämnden
inom sina verksamheter bl a annat upphandla inom beslutade ekonomiska ramar.
Regionstyrelsen skall dock besluta att fastställa direktiv inför upphandlingar av
systembildande buss- och spårbunden linjetrafik där det totala avtalsvärdet 200 miljoner
kronor.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-04-05
 Förslag till ny upphandlingspolicy
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att anta förslag till reviderad upphandlingspolicy
________
Expedieras:
Akten

Just

Just
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§ 29
Övergång till digitala akter

Dnr 17/00155

Region Blekinge håller på att införa ett nytt digitalt ärendehanteringssystem, Public 360.
När detta är infört ska i princip alla handlingar, bevaras digitalt.
I dagens samhälle lagras allt mer information i varje organisations IT-system.
För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande
arkivbestämmelser har ett behov av regler för hantering av dessa digitala handlingar
uppstått. Arkivlagen är teknikneutral.
Handlingar som inkommer eller upprättas digitalt ska sparas digitalt. Handlingar som
skannas kan i vissa fall efter utredning gjorts gallras när läsbarheten i systemet
kontrollerats.
Arbetsutskottet har 2017-04-05 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-04-05
 Arbetsutskottets beslut, 2017-04-05
Regionstyrelsen beslutar
att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt
att handlingarna inte ska skrivas ut i pappersformat
att alla handlingar som inkommer till myndigheten skall skannas in
att rutiner för informationshanteringen ska upprättas, där det framgår vilka handlingar
som ska sparas digitalt och vilka handlingar som ska sparas i pappersformat av juridiska
skäl
________
Expedieras:
Akten

Just

Just
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§ 30
Inkomna motioner


Dnr 17/00074
Ingrid Hermansson (C) har inkommit med motionen Resandet över länsgräns ska bli
lika.
Motionen överlämnas till trafiknämnden för beredning.
________
Expedieras:
Motionären
Trafiknämnden
Akten



Dnr 17/00075
Lennarth Förberg (M), Ingrid Hermansson (C), Gunilla Ekelöf (L) och Ingalill Siggelsten
Blum (Kd) inkommit med motionen Långsiktigt regionalt fokus på ungdomar.
Motionen överlämnas till arbetsutskottet för beredning.
________
Expedieras:
Motionärerna
Kansliet
Akten

Just

Just
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§ 31
Information
Småland Blekinge Halland – Bokslut 2016 och Verksamhetsplan 2017
Anna-Lena Cederström informerar om bokslutet för Europakontoret i Bryssel för 2016.
Under året var Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region
Jönköpings län, Landstingen i Blekinge och Kalmar län samt lärosätena i Blekinge,
Jönköping och Kronoberg/Kalmar med i samarbetet. Från 2017 ingår även Hallands län.
Samarbetet är till för att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i EU
samt att öka samverkan mellan parterna och agera gemensamt i viktiga strategiska
frågor. Kontorets huvudsakliga uppgifter är bl a att ge service till medlemmarna,
kontaktskapande verksamhet, bevakning av finansieringsformer och kunskapshöjande
insatser. Prioriterade områden för 2017 är bl a transportmöjligheter i sydöstra Sverige,
arbetskraftsförsörjning, hälsa och uppföljning av OECD-studien vilken ligger till grund för
Blekingestrategin.
Regionsamverkan Sydsverige
Anna-Lena Cederström informerar om Regionsamverkan Sydsverige. Bakgrunden till
samverkan är bildandet av storregioner vilket i nuläget är lagt på is. Fokus för
samarbetet är områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt
hälso- och sjukvård. Organisationen består av såväl politiska som tjänstemannagrupper.
Anna-Lena redogör för vad som hänt under 2016 och vad som är på gång under 2017.
________
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§ 32
Delegationsbeslut


Arbetsutskottets delegationsbeslut
- Utkast till regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029
- Projekt; Förstudie – Bredda ungas arbetsmarknad (Ronneby kommun)
- Projekt; eHälsa i samverkan Blekinge (Karlskrona kommun)
- Projekt; Good Blekinge (NetPort)
- Projekt; LIGHTer Nod Blekinge (Ronneby kommun)
- Projekt; Strukturbild Blekinge 2.0 (Region Blekinge)
- Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018-2020
- Remissvar; För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)



Regiondirektörens delegationsbeslut
- Avtal avseende konsulttjänst MKB till Länstransportplan för Blekinge 2018-2029

Regionstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till dagens protokoll
________

§ 33
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Protokoll RSAU 2017-01-25
Protokoll RSAU 2017-02 01
Protokoll RSAU 2017-03-01
Protokoll RSAU 2017-03-22
Protokoll RSAU 2017-04-05
Protokoll KFN 2016-12-16
Protokoll KFN 2017-02-10
Beslut KFN 2017-02-10; Internbudget 2017
Återrapportering till Regeringskansliet; Villkor gör budgetåret 2016
Brysselkontoret; Protokoll Styrgrupp 2016-12-07
Almi; Protokoll Styrelsemöte 2016-11-29
Regionsamverkan Sydsverige; Anteckningar styrelsemöte 2017-02-16
Regionsamverkan Sydsverige; Protokoll representantskapet 2017-03-23
Näringsdepartementet; Ändring av sammansättning av Forum för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

Regionstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till dagens protokoll
________
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