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§ 21
Val av justerare
Regionstyrelsen beslutar
att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Per-Ola Mattsson (S)
________

§ 22
Godkännande av dagordning
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden – tillkommer
Val av ersättare i Blekinge läns Bildningsförbund – tillkommer
Regionstyrelsen beslutar
att med ovan justeringar godkänna dagordningen
________

§ 23
Föredragningar
 Årsredovisning 2017
Föredras av Anna-Lena Cederström & Jonas Nordsten
 Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018–2020
Föredras av Katarina Johansson
 Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025
Föredras av Lena Stävmo
 Förslag till Aktieägaravtal, Samverkansavtal samt Ägardirektiv för Öresundståg AB
Föredras av Sören Bergerland
________
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Just
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§ 24
Årsredovisning 2017

Ärendenr 18/00104

Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp en regional
utvecklingsstrategi för Blekinge. 2013 antog regionstyrelsen Blekingestrategin 20142020 som pekar ur riktningen för hur Blekinge ska utvecklas. I årsredovisningen
återkopplas Region Blekinges bidrag till detta.
Årets resultat uppgår till 820 549 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. Det sammanlagda överskottet mot budget avseende intressentbidrag
för kollektivtrafiken uppgår till 8 237 712 kr.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2018-03-28
 Årsredovisning 2017 inklusive bilagor
 Revisionsberättelse samt revisionsrapport
 Beslut TN 2018-03-15
 Beslut KFN 2018-03-16
 Samverkansprotokoll, 2018-03-05
 Beslut AU 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna bifogad årsredovisning för 2017 inklusive Trafiknämndens och Kultur- och
Fritidsnämndens bokslut
att överskottet mot budget avseende intressentbidraget för kollektivtrafik om 8 237
712 kr bokförs som skuld till Region Blekinges medlemmar och återbetalas
att överlämna årsredovisningen till Region Blekinges revisorer
att årets överskott, 820 549 kronor, avsätts till det egna kapitalet
att överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges
medlemmar för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2017
________
Expedieras:
Diariet
Kommunerna
Landstinget
Revisorerna
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Just
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§ 25
Ärendenr 17/00202
Reviderad rambudget och internbudget 2018
I beslut 2018-02-07, fastställde Regionstyrelsen de ekonomiska ramarna för 2018 samt
gav respektive nämnd samt Regional Utveckling & övrig verksamhet i uppdrag att
senast i april ta fram reviderad internbudget, i enlighet med de reviderade ramarna.
Kultur- och Fritidsnämnden fastställde sin reviderade budget 2018-03-16, dvs efter
beslut om ramar tagits i RS, då man inväntat besked om statliga bidrag.
Samtliga reviderade budgetar har upprättats utifrån senast kända kunskap avseende
intressentbidrag och utifrån den senaste bedömningen avseende övriga intäkter och
kostnader. Samtliga budgetar uppvisar ett nollresultat i enlighet med den upprättade
rambudgeten, men då fler faktorer blivit kända efter att dessa budgetar upprättades
avviker de upptagna intäkterna och kostnaderna från den tidigare fastställda
ekonomiska ramen (RS 2018-02-07).
Ovan föranleder ett behov av att återigen revidera ram och budget för 2018.
I bilaga 1 återfinns detaljer kring reviderad ram och internbudget för 2018.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-03-28
 Reviderad ram och internbudget 2018, bilaga 1
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna reviderad rambudget för Region Blekinge, enligt bilaga 1
att godkänna internbudget 2018, för RS, RSAU, Revision, Regional Utveckling, Ledning
& Administration, enligt bilaga 1
________
Expedieras:
Trafiknämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Just

Just
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§ 26
Avrapportering internkontrollplaner 2017

Ärendenr 17/00117

Vid regionstyrelsens sammanträde den 26 april 2016 § 26, beslutades om intern
kontrollplan för 2017. Internkontrollplanen är upprättad enligt gällande
internkontrollreglemente (beslutat RS 2014-12-10 § 98). Avrapportering sker två (2)
gång per år för alla kontrollmomenten.
Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Resultatet
har presenterats och godkänts i respektive nämnd. Trafiknämnden i mars 2018 och
Kultur & Fritidsnämnden i mars 2018, båda med godkänt resultat.
Efterlevnad policy upphandling utifrån upphandlingslagstiftning
Ett urval av upphandlingar (stickprov) har gåtts igenom och granskats enligt
kontrollmoment. Smärre avvikelser har identifierats.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Efterlevnad policy upphandling utifrån avtalstrohet
Samtliga fakturor > 100.000:- har granskats, 219 st. Inga inköp har gjorts utanför
befintliga avtal. Ett fåtal fakturor helt utan avtal (0,7 % av granskade fakturor)
Slutsats: Internkontrollen är god.
Efterlevnad policy representation
Representationskostnaderna för 2017 uppgick till 89 tkr (2016 222 tkr). Stickprov på
fakturor har gjorts och granskningen visar att den representation som genomförts
under 2017, i allt väsentligt följer reglerna och tillämpningarna i beslutad
representationspolicy.
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
2017. Vi har även ett bra stöd i vårt affärssystem Visma för avtalsfakturering.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Felaktig behörighet till våra system
Genomgång av samtliga individer med behörighet till Region Blekinge system. En
person låg kvar som slutat, detta är åtgärdat.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Fattade beslut
Samtliga protokoll har gåtts igenom och. Inga avvikelser identifierades.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Leverantörsfakturor
Stickprov på leverantörsfakturor gjorts utifrån tydlighet och innehåll. Smärre fel,
förbättringsarbete pågår kontinuerligt.
Slutsats: Internkontrollen är god.
Trafiknämnden
Resultatet från Trafiknämndens uppföljning av den interna kontrollen redovisas i bilaga
Avrapportering 2 internkontrollplan 2017 för Trafiknämnden.
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§ 26, fortsättning
Kultur- och fritidsnämnden
Resultatet från Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av den interna kontrollen
redovisas i bilaga Återrapportering 2 interkontrollplan 2017 för Kultur- och
fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2018-03-28
 Internkontrollplan 2017 resultat
 Avrapportering 2 internkontrollplan 2017 för Trafiknämnden
 Trafiknämndens protokoll, 2018-03-15
 Återrapportering 2 interkontrollplan 2017 för Kultur- och fritidsnämnden
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2018-03-16
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna resultatet av interna kontrollplaner för 2017
________
Expedieras:
Ekonomi
Diariet

Just
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§ 27
Ärendenr 17/00157
Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018–2020
Blekinges tillväxt är god. Företagen i Blekinge ser positivt på framtiden. Bilden av
Blekinge blir allt mer positiv och allt fler väljer Blekinge som besöksmål.
Allt fler är i sysselsättning och utbildningsnivån ökar. Samtidigt är arbetsmarknaden
tudelad och ojämställd. Matchning och kompetensförsörjning är en av Blekinges
utmaningar och viktigaste framtidsfråga för regional tillväxt och utveckling.
Region Blekinge har det nationella uppdraget att samordna och utveckla
kompetensförsörjning i länet. Uppdraget lämnades 2009 och har sedan 2010 utvecklats
inom en mängd områden. 2013 kom en efterlängtad ekonomisk förstärkning från
näringsdepartementet via Tillväxverket. Arbetet har delvis finansierats av
Tillväxverket och syftet med det var att utveckla strategin och skapa struktur för
samverkan.
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.
Många av målen har nåtts och andra arbetas det långsiktigt strategiskt för att nå.
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 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.
2017 i Regeringen villkorsbeslut för 2018 fick de regionalt utvecklingsansvariga ett
betydligt större ansvar för att planera det regionala kompetensförsörjningsarbetet i
samverkan med regionala aktörer, att analysera det regionala kompetensbehovet samt
att skapa utveckling och samverkan inom områdena validering, lärcenter och yrkesvux.
2017 togs ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi fram i samverkan med de
regionala aktörerna. Förslaget har varit på remiss under tiden 2 november – 28 februari
2018.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-03-28
 Förslag till Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020
 Analysbilaga
 Sammanställning av remissvar
 Beslut au, 2018-03-28
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§ 27, fortsättning
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge
2018-2020
_______
Expedieras:
Diariet

Just

Just
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§ 28
Ärendenr 17/00698
Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025
Länsstyrelsen i Blekinge har samordnat och lett arbetet med att ta fram en regional
Mat & Livsmedelsstrategi i samarbete med Region Blekinge och LRF Sydost. Ambitionen
har varit att få en så bred förankring som möjligt. En styrgrupp2 med representanter
från olika berörda områden som Landsting, kommuner, Centrum Livsmedelsutveckling
Karlshamn (CLUK), Matakademien Blekinge, Högskolan Kristianstad (HKR),
Linnéuniversitetet (LNU), handel och företag har under året följt arbetet och ställer sig
nu bakom strategin i sin helhet. Arbetet påbörjades hösten 2016 med planering och
uppstart och under våren 2017 följts upp med fyra olika workshops.
Syftet med en regional mat- och livsmedelsstrategi är att stärka utvecklingen för
företagen inom näringen i Blekinge och att lyfta medvetenheten kring det som
produceras, skapa förutsättningar för att öka hållbar produktion och konsumtion av
livsmedel producerade i länet samt använda lokal mat som en reseanledning.
Livsmedelssystemet med förädling och lönsamhet är viktigt för att få fram hållbara och
högkvalitativa varor. Strategin ger också ett underlag för att stödja hela det cirkulära
kretsloppet från produktion ut till konsument så fler arbetstillfällen, integration och
regional tillväxt skapas i länet.
Mål och åtgärder som lyfts fram är;
* Ökad kunskap om Blekinges livsmedelsproduktion
* Förädla mer Livsmedel i Blekinge
* Utöka hållbar produktion så fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i Blekinge
* Lyfta maten som en del av upplevelsen vid besök i Blekinge
* Långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030
Region Blekinges Arbetsutskottet har under 2017 fått löpande information i ärendet.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterad 2018-03-28
 Mat- och livsmedelsstrategi Bleking
 Remissynpunkter
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa Regional Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025
Alliansen inkommer med följande protokollsanteckning:
Under förutsättning att riksdagen ger sitt godkännande till gårdsförsäljning så är den en
viktig del av regionens utveckling som skall bejakas.
________
Expedieras
Länsstyrelsen i Blekinge län
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Just
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§ 29
Ärendenr 18/00154
Dokumenthanteringsplan för Region Blekinge
Region Blekinge har i samråd med Sydarkivera tagit fram ett förslag till
dokumenthanteringsplan. Enligt arkivreglementet för Region Blekinge 5.1 framgår att
varje myndighet ska upprätta en sådan plan med förteckning över allmänna handlingar
med hanteringsanvisning och beslut om gallring. I den upprättade planen framgår arten
på dokument samt regler för bevarande- och gallring av allmänna handlingar för Region
Blekinges verksamhet.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-03-28
 Dokumenthanteringsplan
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till dokumenthanteringsplan
________
Expedieras:
Diariet
Intranätet

Just

Just
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§ 30
Ärendenr 18/00155
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse
Sydarkivera har tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för handlingar av
liten och kortvarig betydelse. En stor del av den vardagliga kommunikationen har både
liten och kortvarig betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver de inte
sparas längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för att allmänheten
ska veta vilken information som raderas (gallras/förstörs) eftersom allmänheten har
rätt till insyn i verksamheten.
Gallringsplanen är efter beslut ett styrande dokument som talar om vad som behöver
sparas och inte. Gallringsplanen skapar en enhetlig hantering av allmänna handlingar
som har liten och kortvarig betydelse och som förekommer i stor mängd inom samtliga
verksamheter.
Andra allmänna handlingar kan gallras förutsatt att det finns beslut i de
dokumenthanteringsplanen som respektive myndighet beslutar om i enlighet med
arkivreglementet.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-03-28
 Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse
________
Expedieras:
Diariet
Intranätet

Just

Just
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§ 31
Ärendenr 18/00138
Förslag till Aktieägaravtal, Samverkansavtal samt Ägardirektiv
för Öresundståg AB
Region Blekinge har erhållit förslag till nytt aktieägaravtal, samverkansavtal samt nya
ägardirektiv för Öresundståg AB. Bolagsordningen beslutades i Regionstyrelsen
2017-11-17 § 81. Regionstyrelsen beslutade om nytt aktieägaravtal 2017-12-13 § 92 nu
har nytt förslag kommit vad gäller detta tillsammans med samverkansavtal och
ägardirektiv.
Under hösten 2017 gav ägarna styrelsen i Öresundståg AB uppdraget att utse en grupp
som skulle arbeta fram ett förslag till lösning för hantering av ett antal olika frågor
såsom samverkansavtal mm. En arbetsgrupp har tagit fram förslag till aktieägaravtal,
samverkansavtal samt ägardirektiv. Styrelsen i Öresundståg godkände dokumenten
2018-03-01 och beslutade att rekommendera ägarna att anta dessa dokument.
Beslut behöver tas innan den 2018-05-14, då den ordinarie bolagsstämman för bolaget
är planerad.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2018-03-28
 PM, Återrapportering av uppdrag om Öresundstågssamarbetet för beslut hos
respektive ägare
 Samverkansavtal, bilaga 1
 Aktieägaravtal, bilaga 2
 Ägardirektiv, bilaga 3
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till Samverkansavtal
att godkänna förslag till Aktieägaravtal
att godkänna förslag till Ägardirektiv
________
Expedieras:
Öresundståg AB
Diariet

Just

Just
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§ 32
Ärendenr 18/00103
Prissättning av resor på skärgårdslinjen Karlskrona – Hasslö,
trafikstart 2018
I augusti 2018 startar en ny skärgårdslinje i Blekinge skärgård, linjen trafikeras vardagar
mellan handelshamnen i Karlskrona och Hasslö.
Eftersom linjesträckningen är ny finns inget beslutat pris för reserelationen.
Den nya linjen har samma syfte som skärgårdstrafiken som går året runt till Sturkö.
Linjen är att betrakta som en buss på vattnet och därför föreslås att samma priser och
regler gäller som i den allmänna kollektivtrafiken.
Förslag till prissättning
Reslängden för linjen är två zoner. Det är samma prissättning som i den allmänna
kollektivtrafiken och för närvarande är priset för en enkel resa 35 kr för vuxen, 21 kr för
barn/ungdom och 63 kr för duo/familj. Ett periodkort 30 dagar kostar 659 kr.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag:
 Förslag till beslut 2018-03-28
 Beslut trafiknämnden, 2018-03-15
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att det ska vara samma prissättning som i den allmänna kollektivtrafiken. För
närvarande är priset för en enkel resa 35 kr för vuxen, 21 kr för barn/ungdom,
63 kr för duo/familj och 659 kr för ett periodkort 30 dagar.
________
Expedieras:
Trafiknämnden
Diariet

Just

Just

38 (44)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-04-18

§ 33
Ärendenr 17/00735
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg
Karlskrona – Kristianstad
Ett av kollektivtrafikmyndighetens uppdrag är att fatta beslut om allmän trafikplikt för
sådan trafik som samhället avser att ta ansvar för och därmed upphandla samt teckna
avtal om (offentligt serviceåtagande). Beslut om allmän trafikplikt är ett krav inför
upphandling. Om denna trafik passerar en gräns mellan två län eller regioner krävs
överenskommelse mellan respektive myndigheter.
Förslaget till överenskommelse mellan Region Blekinge och övriga deltagande regioner
i Öresundstågssystemet innebär att respektive län har frihet att utforma beslutet om
allmän trafikplikt individuellt fram till närmaste målpunkt på andra sidan gränsen. En
förutsättning är att det inte finns motsättningar mellan besluten vilket denna
överenskommelse syftar till. Denna överenskommelse hanterar även delar av
upphandlingsprocessen som också godkänns genom detta beslut.
Denna överenskommelse hanteras i samtliga berörda län och regioner varför ändringar
kan bli aktuella. Om det skulle bli aktuellt med ändringar som påverkar överenskommelsens innebörd återkommer kansliet med ett nytt förslag.
Förslaget från Region Skåne är markerat med ”utkast” då det inte är giltigt förrän
samtliga berörda regioner har godkänt detta och dokumentet är underskrivet.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-03-28
 Förslag överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet
 Beslut TN, 2018-03-15
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till ny överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
Öresundstågssystemet
att beslutet justeras omedelbart

________
Expedieras:
Trafiknämnden
Diariet

Just

Just
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§ 34
Ärendenr 18/00023
Svar på motion; Utökad busstrafik till Spjutsbygd
Det har inkommit en motion från Centerpartiet som vill att Region Blekinge utarbetar
ett förslag till busstrafik mellan Spjutsbygd-Rödeby-Karlskrona i anslutning till
befintliga busslinjer.
En utredning om möjligheterna till ett tågstopp i Spjutsbygd har genomförts och var
uppe för beslut på Trafiknämndens möte den 14 december 2017. I denna utredning
ingick även att analysera hur väl dagens busstrafik motsvarar resebehovet. Region
Blekinge har för en tid sedan även tagit fram en rapport avseende Kollektivtrafik på
landsbygd.
Under februari månad genomför Region Blekinge/Blekingetrafiken en
enkätundersökning i Spjutsbygd där samtliga hushåll har fått en lapp i brevlådan där de
uppmanas att lämna sina synpunkter på kollektivtrafiken till och från Spjutsbygd.
Utifrån de synpunkter som kommer in och de behov som finns går Region Blekinge
vidare med att ta fram de lösningar som är mest ändamålsenliga för de boende i
Spjutsbygd och som är möjliga att genomföra utifrån ekonomiska ramar och riktlinjer.
Det kan röra sig om lösningar med linjelagd trafik, anropsstyrd trafik, Öppen närtrafik,
samordning med skolskjutstrafik som Karlskrona kommun kör idag eller andra lösningar
som t ex samåkningsprojektet Hämta.
Region Blekinge/Blekingetrafiken ser positivt på de intentioner som beskrivs i
motionen och avser att förankra de lösningar som tas fram hos boende i Spjutsbygd för
att uppnå största möjliga effekt och ett ökat kollektivt resande och även att gå vidare
med att göra liknande insatser på fler orter på landsbygden.
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Magnus Johansson (S) och Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-03-28
 Motion angående utökad busstrafik till Spjutsbygd
 Beslut trafiknämnden, tågstopp Spjutsbygd, 2017-12-14
 Beslut trafiknämnden, 2018-03-15
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att anse motionen besvarad
________
Expedieras:
Trafiknämnden
Motionären
Diariet

Just

Just
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§ 35
Ärendenr REGK-000002-2018
Projekt; Hållbar utveckling och tillväxt i Blekinges SME
ALMI Företagspartner Blekinge AB ansöker om 2 690 703 kr ur anslaget 1.1 regionala
tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Projektets syfte är att affärsutveckla företag i Blekinge till hållbar tillväxt. Med
utvalda företag menar vi företag som har en särskild potentiell utvecklingsförmåga. Vi
väger här särskilt in skalbarhet, lönsamhet och hållbarhet. Projektet innebär en bred
flora av erbjudande till dessa företag, erbjudanden som är modulbaserade och
anpassade till det enskilda företagets behov. Projektet har fokus på att i kombination
med individuell rådgivning ge möjligheter till samarbeten mellan de medverkande
företagen i form av sammansättningar i grupper där de kan ta del av varandras
utmaningar och erfarenheter.
I ägaranvisningar 2017 för Almi Företagspartner i Blekinge framgår att finansieringen
av bolagets verksamhet för år 2018 ska överenskommas i särskild ordning. För år 2018
ska moderbolagets finansiering av särskilda insatser för tillväxt uppgå till 922 500 kr
(51 %) och för den regionala ägaren ska insatsen uppgå till 886 324 kr (49 %).
Projekttid: 2018-01-01 – 2020-12-31
Arbetsutskottet har 2018-03-28 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-03-28
 Ansökan 2018-02-13
 Budget 2018-01-02
 Rapport, Tillväxtprogram för Blekinges SME
 Beslut AU, 2018-03-28
Regionstyrelsen beslutar
att anvisa 2 690 703 kr som medfinansiering för projektet Hållbar utveckling och
tillväxt i Blekinge SME för år 2018-2020 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
Medfinansieringen utgör 49,00 % av projektets totala kostnader.
Särskilda villkor
Om ägaranvisningarna för Almi Företagspartner i Blekinge angående särskilda insatser
för tillväxt förändras väsentligt för år 2019-2020 kan Region Blekinge komma att
ompröva beslut för år 2019-2020.
Övrigt
Beslutet får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
________
Expedieras:
Sökande
Diariet

Just

Just
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§ 36
Valärenden


Ärendenr 17/00038

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Då Christoffer Stenström (M) avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden ska en ny ersättare utses.
Regionstyrelsen beslutar
att utse Christer Stenström (M) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
_______
Expedieras:
Christer Stenström
Kultur- och fritidsnämnden
Diariet



Val av ersättare i Blekinge läns bildningsförbund
Då Christoffer Stenström (M) avsagt sig uppdraget som ersättare i Blekinge läns
Bildningsförbund ska en ny ersättare utses.
Regionstyrelsen beslutar
att utse Lena Karstensson (M) som ersättare i Blekinge läns Bildningsförbund
________
Expedieras:
Lena Karstensson
Kultur- och fritidsnämnden
Blekinge läns Bildningsförbund
Diariet

Just

Just
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§ 37
Delegationsbeslut


Arbetsutskottets delegationsbeslut
- Granskning av vägplan; E22 delen Lösen-Jämjö
- Inriktningsbeslut – deltagande i samverkansplattform, strategiska transportprojekt
- Projekt; Response
- Remissversion av Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi
för Blekinge 2014-2020
- Sydostpaket för ökad tillväxt



Regiondirektörens delegationsbeslut
- Projekt; Förstudie energisamverkan Blekinge
- Projekt; Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem, delprojekt Biogas till
tunga fordon
- Överlåtelseavtal Visit Technology

Regionstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till dagens protokoll
________

§ 38
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Just

Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-17
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-31
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-14
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-28
Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2018-02-09
Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2018-03-16
Protokoll trafiknämnden, 2018-03-15
Beslut kultur- och fritidsnämnden; Internkontrollplan 2018
Beslut trafiknämnden; Internkontrollplan 2018
Beslut kultur- och fritidsnämnden; Uppföljning Regional kulturplan för Blekinge
2015-2017
Beslut kultur- och fritidsnämnden; Budget 2018
Beslut landstingsfullmäktige; Namnfrågan avseende pensionärsrådet,
länsfunktionsstödsrådet samt ungdomsrådet
Beslut landstingsfullmäktige; Varumärkesstrategi med verksamhetsidé, vision och
uppdrag för Region Blekinge
Revisionsrapport; Granskning av trafiknämndens arbete med skärgårdstrafiken
och tillgänglighetsanpassningar
Överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge län och Region
Blekinge/Landstinget Blekinge om regional samverkan
Regionsamverkan Sydsverige; Anteckningar styrelsemöte 2018-01-31
Regionsamverkan Sydsverige; Anteckningar styrelsemöte 2018-03-22
E22 AB; Årsredovisning 2017 och Revisionsberättelse 2017
E22 AB; Protokoll bolagsstämma 2018-02-06
E22 AB; Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-02-06
Regeringsbeslut

Just
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§ 38, fortsättning
Regionstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till dagens protokoll
________

Just

Just
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