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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)
Malin Norfall (S)
Christel Friskopp (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Björn Gustavsson (Mp)
Magnus Gärdebring (M)
Ingrid Hermansson (C)
Gunilla Ekelöf (L)
Johannes Chen (oberoende, tidigare Kd)
Lotta Antman (Sd)
Tommy Strannemalm (Sd)

ej § 42

kommer kl 10.05

Frånvarande

Patrik Hansson (S)
Helene Björklund (S)
Sara Rudolfsson (S)
Gustav Nilsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jeppe Johnsson (M)
Christopher Larsson (Sd)

Tjänstgörande
ersättare

Elina Gustafsson (S) för Patrik Hansson (S)
Daniel Berg (S) för Helene Björklund (S)
Sandra Bizzozero (S) för Sara Rudolfsson (S)
kommer kl 09.05
Anders Lund (M) för Gustav Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M) för Camilla Brunsberg (M)
Patrik Krupa (M) för Jeppe Johnsson (M)
Tor Billing (Sd) för Christopher Larsson (Sd)

Ersättare

Chatarina Holmberg (S)
Tommy Andersson (S)
Annika Westerlund (S)
Tommy Larsson (V)
Helene Nordin (Mp)
Nicolas Westrup (Sd)

Tjänstemän

Anna-Lena Cederström
Ingrid Ljungqvist
Johan Holmgren
Jonas Nordsten
Malena Sandgren
Lisa Andersson
Peter Hermansson
Sören Bergerland
Simon Ljungqvist
Andréa Hellsberg

Sekreterare

Just

Onsdagen den 14 juni 2017 kl. 09.00-11.45
Rådhuset, Karlshamn

Just

kommer kl 09.05

regiondirektör
kanslichef
informationschef
ekonomichef
chef, vo kultur och fritid
kultursamordnare
strateg infrastruktur
trafikdirektör
analytiker
kansli
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Övriga

Ivar Wenster
Lars Persson
press, allmänhet

ordförande kultur-& fritidsnämnden
Almi Invest

Paragraf

34-50

Underskrifter

…………………………………………………………………………
Andréa Hellsberg
sekreterare
…………………………………………………………………………
Christina Mattisson
ordförande
…………………………………………………………………………
Tommy Strannemalm
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

Just

Just
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§ 34
Val av justerare
Regionstyrelsen beslutar
att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Tommy Strannemalm (Sd)
________

§ 35
Godkännande av föredragningslistan
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan
________

§ 36
Föredragningar





Just

Delårsrapport per den 30 april 2017
Föredras av Anna-Lena Cederström och Jonas Nordsten
Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020
Föredras av sLisa Andersson
Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Föredras av Peter Hermansson
Projekt; Blekinges bredbands- och digitaliseringsstrategi
Föredras av Anna-Lena Cederström
________

Just
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§ 37
Delårsrapport per den 30 april 2017

Dnr 17/00397

Delårsbokslutet per 30 april 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 – april ett överskott på 14,3 (13,0)
mnkr. Samtliga verksamheter utom Ledning och administration redovisar ett överskott
för perioden. Helårsprognosen visar ett överskott för Region Blekinge på ca 0,1 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 vara god.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Delårsbokslut per 2017-04-30
 Förslag till beslut, daterat 2017-05-31
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut per 30 april 2017 med ett resultat på 14,3 mnkr
att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom
________
Expedieras:
Revisorerna
Blekinges kommuner och landstinget
Akten

Just

Just

42 (55)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

§ 38
Dnr 17/00117
Återrapportering av upprättade internkontrollplaner 2017
Regionstyrelsen beslutade 2017-04-26 att uppdra åt Trafiknämnden och Kultur- och
Fritidsnämnden att senast i juni 2017 återrapportera upprättad intern kontrollplan för
2017 till regionstyrelsen.
Nämnderna har efter regionstyrelsens beslut upprättat bilagda interna kontrollplaner
för 2017.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2017-05-31
 Internkontrollplan 2017 för trafiknämnden
 Internkontrollplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna återrapportering av upprättad internkontrollplan 2017 för trafiknämnden
att godkänna återrapportering av upprättad interkontrollplan 2017 för kultur- och
fritidsnämnden
________
Expedieras:
Regionstyrelsen
Trafiknämnden
Ekonomi
Akten

Just

Just
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§ 39
Dnr 17/00016
Remissutgåva 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. Planen utgör ett underlag för Region Blekinges ansökan
om statsbidrag från Statens Kulturråd. Kulturplanen 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.
2009 beslutade riksdagen om en ny modell för tilldelning av statliga kulturmedel, den
så kallade Kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att den regionala nivån har
ansvaret att fördela de statliga kulturpengarna. Målet är att skapa ett ökat utrymme
för regionala prioriteringar och variationer men staten har fortsättningsvis även 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 civila samhället. Modellen
kräver att en regional kulturplan upprättas visar på hur kulturen i regionen kan
utvecklas och bedrivas.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2017-05-31
 Bilaga 1, Regional Kulturplan för Blekinge 2018-2020
 Följebrev/inbjudan samt sändlista
 Beslut KFN
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissförslaget till Regional Kulturplan för Blekinge 2018–2020
att fastställa remisstiden till 15 juni-30 september 2017
_______

Just

Just
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§ 40
Dnr 17/00411
Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
Region Blekinge har i fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional infrastruktur för åren 2018-2029 (rskr. 2016/17:101).
I regeringens direktiv är den ekonomiska ramen för Blekinge 532 mkr. Trafikverket har
angivit den preliminära årliga fördelningen vilken framgår av planförslaget. Den
definitiva ramen fastställs senare av regeringen. Länsplanen innehåller en beskrivning av
hur medlen fördelas på olika typer av åtgärder och de prioriteringar som planen baseras
på och hur dessa motiveras.
Utgångspunkterna för inriktningen i länsplanen är Blekinges strategiska läge vid södra
Östersjön. Blekinge är en port för svensk utrikeshandel och främjande av kontakter
med länder i och bortom Europa. Vi har också närhet till Öresundsregionen.
I planeringsprocessen har systemanalys, positionspapper och Sydsvenska prioriteringar
inom Regionsamverkan Syd tagits fram och beslutats av respektive organ. Samråd har
bl. a skett med kommunerna via länstransportgruppen och i kommundialogerna. En
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som beskriver planförslaget.
Länsplanen remitteras med slutdatum 2 oktober. Utifrån inkomna synpunkter och med
ev. synpunkter på den nationella transportplanen ska den sammanställda planen
redovisas till regeringskansliet senast 31 januari 2018.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-05-31
 Regeringens direktiv (rskr. 2016/17:101) 2017-03-23
 Följebrev inkl. sändlista, 2017-05-17
 MKB tillhörande Länstransportplan för Blekinge 2018-2029, version PA1
 Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018-2029, version PA1
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att anta remissversion till Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
att godkänna föreslagen remissperiod med slutdatum 2017-10-02 och föreslagen sändlista
inför remissbehandling
________
Expedieras
Regionstyrelsen
Akten

Just

Just
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§ 41
Avveckling AScan ekonomisk förening

Dnr 17/00408

I samband med bildandet av den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige, där
alla län som är medlemmar i AScan ingår, har en ny plattform för bland annat
samarbete om befintligt biljettsystem skapats. Det dagliga arbetet som bedrivits i
AScan har redan överförts till Regionsamverkan Syd och nu återstår att avveckla
föreningen i enlighet med föreningens stadgar.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Den ekonomiska föreningen AScan bildades 1992 för att ta tillvarata och främja
medlemmarnas gemensamma intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll,
utveckling och användning av ett gemensamt biljettsystem. Medlemmarna har
varierat över tid och för närvarande är det Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping
och Skåne.
I samband med bildandet av Regionsamverkan Sydsverige, där alla län som är
medlemmar i AScan ingår, har en ny plattform för samarbete skapats. Arbetsgruppen
för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige består av samma personer som
sitter i AScans styrelse. Till arbetsgruppen för kollektivtrafik har fyra undergrupper
bildats som ska jobba med utveckling, teknik, trafik och marknad/försäljning.
Merparten av det arbete som AScan bedrivit kommer att hanteras inom gruppen
teknik. Mer om föreningens syfte och mål framgår av föreningens stadgar.
Då det nu finns en ny plattform för samverkan i Sydsverige som bland annat ska
tillvarata samma intressen som AScan tidigare gjort finns inte längre något behov av
att bedriva verksamheten i den ekonomiska föreningen varför den föreslås avvecklas
genom likvidation.
Enligt föreningens stadgar ska likvidation och upplösning av föreningen hanteras enligt
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Tidplan
På föreningsstämman den 1 juni 2016 beslutades enhälligt att ansvaret för det arbete
som bedrivs inom AScan överförs till arbetsgruppen för kollektivtrafik inom
Regionsamverkan Sydsverige samt att avvecklingen av föreningen ska inledas efter
beslut i respektive medlemsorganisation.
När samtliga medlemmar fattat sina beslut kallas medlemmarna till en extra stämma
där beslut fattas om att föreningen ska gå i likvidation. Stämmans beslut lämnas
därefter in till Bolagsverket som utser en likvidator att genomföra likvidationen. Tidigast
årsskiftet 2017/2018 kommer likvidationen vara helt genomförd och föreningen
avvecklad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Samtliga kostnader som uppstår i samband med likvidationen beräknas täckas av de
medel som finns i föreningen. I övrigt får förslaget inga ekonomiska konsekvenser och
kräver ingen ytterligare finansiering.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.

Just

Just
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§ 41, fortsättning
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-05-31
 Stadgar AScan ekonomisk förening
 Stämmoprotokoll AScan 2016-06-01
 Beslut TN
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att Regionstyrelsen godkänner att AScan ekonomisk förening med
organisationsnummer 716426-3035 upplöses genom likvidation
att beslutet justeras omedelbart
________
Expedieras:
Akten

Just

Just
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§ 42
Dnr 17/00450
Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera
Lennarth Förberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat förbundets andra bokslut
avseende 2016. Förbundsfullmäktige har godkänt årsredovisningen och skickat
vidare till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. Revisorerna har
tillstyrkt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-05-31
 Årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse
 Sammanträdesprotokoll Förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 6
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förbundets årsredovisning för 2016
att bevilja förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016
________
Expedieras:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Akten

Just

Just
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§ 43
Dnr 17/00451
Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5, antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 4, antagit följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg.
Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I
dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning 2017-04-01.
Kommunalförbundet bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande
bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter att förvaltningen i juni månad
flyttar in i säkrare lokaler i Alvesta.
Förbundsordningen
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
 Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare
 Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar
 Efter antagandet av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive fullmäktige
utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar
förbundsordningen i sin helhet
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019-2020. För 2018
betalar alla medlemmar samma avgift, 27 kr/kommuninvånare. Region
Blekinge betalar samma som den minsta kommunen.
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2017-05-31
 Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige 2107-03-31 § 4, antagande av nya medlemmar
 Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 5, antagande av ny
förbundsordning
 Nu gällande förbundsordning
 Ny förbundsordning inklusive bilaga 1 medlemmar, bilaga 2 medlemsavgifter
 Reviderad budget 2017 och plan 2018-2019
 Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 7, Reviderad budget 2017
 Budget 2018 och plan 2019-2020
 Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 8, Budget 2018 och plan
2019-2020
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31

Just

Just
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§ 43, fortsättning
Regionstyrelsen beslutar
att anta ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
att godkänna Region Blekinges del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020
Beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar motsvarande
beslut om antagande av ny förbundsordning. Enbart kommuner och landsting som innan
årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda
kommunalförbundet Sydarkivera.
________
Expedieras:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Akten

Just

Just
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§ 44
Dnr REGK-2017-000003
Projekt; Blekinges bredbands- och digitaliseringsstrategi
Region Blekinge ansöker om 3 900 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för
att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Idag ligger Blekinge sist i Sverige vad gäller utbyggnad av fiberinfrastruktur enligt
senaste kartläggningen från Post & Telestyrelsen. Det kommer att krävas stora insatser
inom bredbandsutvecklingen för att komma ikapp resten av landet.
I arbetet med den regionala digitala agendan kommer det att arbetas med att få
kommunerna att inta en mer strategisk roll för bredbandsutvecklingen i Blekinge.
Samverkan mellan bredbandsutveckling och digitalisering är viktig för att nå full
potential inom respektive område.
Projektets mål är att ta fram en strategi för samordnade insatser för den långsiktiga
utvecklingen av bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge och NetPort.
Projekttid: 2017-10-01 – 2021-01-31
Arbetsutskottet har 2017-05-31 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2017-05-31
 Ansökan 2017-05-22
 Ansökan och budget ERUF 2017-05-15
 Budget 2017-05-22
 Bilaga externa tjänster 2017-05-22
 Arbetsutskottets beslut, 2017-05-31
Regionstyrelsen beslutar
att anvisa 3 900 000 kr som medfinansiering för projektet Blekinges bredbands- och
digitaliseringsstrategi för år 2017- 2021 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
Medfinansieringen utgör 38,78 % av projektets totala kostnader.
Särskilt villkor
Om medfinansiering från ERUF:s beslutsmöte som är inplanerat den 14 september 2017
uteblir faller beslutet.
Övrigt
Beslutet får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
________
Expedieras:
Sökande
Akten

Just

Just
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§ 45
Valärenden


Ombud vid årsmöte Visit Blekinge ideell förening
Ombud vid Visit Blekinge ideell förenings årsmöte den 19 juni 2017 ska utses.
Regionstyrelsen beslutar
att utse Magnus Johansson (S) till ombud



Ombud vid Öresundståg ABs bolagsstämma
Ombud vid Öresundståg ABs bolagsstämma den 28 juni 2017 ska utses.
Regionstyrelsen beslutar

att utse Malin Norfall (S) till ombud
_______

§ 46
Inkomna motioner


Dnr 17/00089
Patrik Krupa (M) har inkommit med en motion avseende gång- och cykelväg mellan
Biskopsmåla-Kyrkhult, Olofströms kommun.
Motionen överlämnas till kansliet för beredning.
________
Expedieras:
Motionären
Kansliet
Akten

Just

Just
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§ 47
Information
Almi Invest Syd
Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner och är en nationell aktör med
regional förankring.
Lars Persson, vd på Almi Invest Syd, redogör för det övergripande mål som finns för
riskkapitalfonderna – att dessa ska ge avkastning för att sedan kunna återinvesteras i nya
företag. Investeringskapitalet kommer från ERUF, Almi, Tillväxtverket och Region
Skåne/Region Blekinge och Lars informerar om investeringsprocessen.
Varje år kontaktar ca 150 företag Almi Invest Syd. Av dessa går ca 30-40 st vidare i
processen och slutligen investerar man i ca 10 företag.
Av de företag man investerar i är ca 20 procent ägda av kvinnor och man arbetar aktivt
med att ta sig in i kvinnliga företagsnätverk.
Departementspromemoria regionbildning
Anna-Lena Cederström informerar om att Departementspromemorian Regionalt
utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) har skickats ut på
remiss. Remissvar ska ha inkommit senast den 15 september vilket innebär att
regionstyrelsen tar beslut på sammanträdet den 13 september.
_______

Just

Just
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§ 48
Delegationsbeslut


Arbetsutskottets delegationsbeslut
- Projekt; Smart industri – gränsgångare och beredskapsanalys (Region Blekinge)



Regiondirektörens delegationsbeslut
- Avtal Speakers and friends AB
- Förlängning av avtal avseende grafisk formgivning, grafisk produktion (6 st)

Regionstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till dagens protokoll
________

§ 49
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Protokoll RSAU 2017-04-19
Protokoll RSAU 2017-05-10
Protokoll RSAU 2017-05-31
Protokoll TN 2017-04-27
Protokoll KFN 2017-05-12
Beslut TN; Regelverk och styrdokument färdtjänst
Beslut TN; Delegationer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Karlskrona kommun; Val av ersättare i regionstyrelsen
Uppföljningsrapport Kollektivtrafik Blekinge 2016
Regeringsbeslut; Beslut om byggstarter
Regeringsbeslut; Ändrad tid för redovisning av uppdrag avs transportsystem

Regionstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till dagens protokoll
________
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REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2017-06-14

§ 50
Övrigt
Remissen Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Ingrid Hermansson (C) undrar på vilket sätt Region Blekinge blir inblandad i remissen Ett
hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020.
Regiondirektören svarar att Region Blekinge har för avsikt att lämna ett yttrande.
Remissen läggs på Netpublicator.
Uppvaktning
Regionstyrelsen och Region Blekinge uppvaktar Magnus Johansson (S), ordförande i
trafiknämnden, i samband med att han fyller 50 år.
Trevlig sommar
Ordföranden tackar regionstyrelsens ledamöter, ersättare och all personal vid Region
Blekinge och önskar alla en skön och avkopplande sommar.
Andre vice ordförande, Lennarth Förberg (M), instämmer och önskar ordföranden
detsamma.
_______
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