REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Ärendeförteckning över regionstyrelsens ärenden den 13 juni 2018
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Föredragningar
Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun Region
Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan
§ 43
Delårsrapport per den 30 april 2018
§ 44
Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden
§ 45
Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden
§ 46
Prövning av ansvarsfrihet 2017 för Kommunalförbundet Sydarkivera
§ 47
Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge
2014–2020
§ 48
Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad
§ 49
Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018
§ 50
Upphandling av Öresundståg 2020
§ 51
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
§ 52
Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön
§ 53
Dataskyddsombud för Region Blekinge
§ 54
Projekt; Nationellt uppdrag 2019
§ 55
Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar
§ 56
Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County
§ 57
Valärende
§ 58
Information
§ 59
Delegationsbeslut
§ 60
Anmälningsärenden
§ 61
Övrigt
________

Just

Just

45 (72)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

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

Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 09.00-12.00
Rådhuset, Karlshamn
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)
Sara Rudolfsson (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Björn Gustavsson (Mp)
Gustav Nilsson (M)
Magnus Gärdebring (M)
Ingrid Hermansson (C)
Gunilla Ekelöf (L)
Johannes Chen (oberoende, tidigare Kd)
Lotta Antman (Sd)
Christopher Larsson (Sd)

Frånvarande

Helene Björklund (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jeppe Johnsson (M)
Tommy Strannemalm (Sd)

Tjänstgörande
ersättare

Daniel Berg (S) för Helene Björklund (S)
Inga Lill Siggelsten Blum (Kd) för Camilla Brunsberg (M)
Patrik Krupa (M) för Jeppe Johnsson (M)
Nicolas Westrup (Sd) för Tommy Strannemalm (Sd)

Ersättare

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

Tjänstemän

Just

kommer kl 10.15

Anna-Lena Cederström
Ingrid Ljungqvist
Sören Bergerland
Malena Sandgren
Jonas Nordsten
Mathias Roos
Mirja Rasmusen
Marika Nilsson
Anna Nyström
Marie Wik
Simon Ljungqvist
Jakob Emander
Hanna Nilsson
Magnus Forsberg

Just

ers. Magnus Johansson (S), § 45
ers. Patrik Hansson (S), § 56
ers. Björn Gustavsson (Mp), § 45
regiondirektör
kanslichef
trafikdirektör
vo-chef kultur & fritid
ekonomichef
enhetschef
enhetschef
kommunikatör
utvecklingsstrateg
utvecklingsstrateg
analytiker & statistiker
tågtrafik- & infrastrukturutredare
projektledare
strategisk planerare kollektivtrafik

46 (72)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

Sekreterare

Andréa Hellsberg

kansli

Övriga

Martina Leinvall
Madeleine Flood
press, allmänhet

Landstinget Blekinge
Landstinget Blekinge

Paragrafer

39-61

Underskrifter

…………………………………………………………………………
Andréa Hellsberg
sekreterare
…………………………………………………………………………
Christina Mattisson
ordförande
…………………………………………………………………………
Ingrid Hermansson
justerare

Tid och plats
för justering

Region Blekinges kansli enligt överenskommelse

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
Region Blekinges anslagstavla intygar i tjänsten

2018 anslagits på

……………………………………………………………………
Andréa Hellsberg

Just

Just

47 (72)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 39
Val av justerare
Regionstyrelsen beslutar
att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Ingrid Hermansson (C)
________

§ 40
Godkännande av dagordning
Val av ombud till Visit Blekinges årsmöte – tillkommer
Regionstyrelsen beslutar
att med ovan justering godkänna dagordningen
________

§ 41
Föredragningar
 Delårsrapport per den 30 april 2018
Föredras av Anna-Lena Cederström & Jonas Nordsten
 Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för
Blekinge 2014–2020
Föredras av Anna-Lena Cederström & Marie Wik
 Upphandling av Öresundståg 2020
Föredras av Jakob Emander
 Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön
Föredras av Mathias Roos
 Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar
Föredras av Hanna Nilsson
 Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County
Föredras av Anna-Lena Cederström
________
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Just
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§ 42
Ärendenr 18/00264
Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun
Region Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan
Regionstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan 2018 för Region Blekinge den
13 september 2017 § 55. Från 2019 och framåt ingår detta i nya Region Blekinges
verksamhet tillsammans med nuvarande landstinget. För att kunna planera och bereda
detta för år 2019 får detta ske i samarbete med landstinget. Detta innebär att
beredning av Region Blekinges nuvarande verksamheter avseende budget och
verksamhetsplan 2019 ska ske i respektive nämnd/styrelse. Det innebär en snäv
tidsplan vilket kräver att besluten om förslag till budget- och verksamhetsplan 2019
från nuvarande Region Blekinge måste lämnas till landstingets budgetberedning senast
den 10 september 2018.
Formellt sett måste dessa beslut delegeras från regionstyrelsen till dess arbetsutskott
den 29 augusti, samt till kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden att fatta beslut
om förslagen för att överlämnas till landstingets budgetberedning enligt tid ovan.
Landstingets beslutade planeringsdirektiv samt Regional utvecklingsstrategi,
Trafikförsörjningsprogram, Kulturplan samt Länstransportplan ska ligga till grund för
Region Blekinges beslut angående förslag till budget- och verksamhetsplan 2019.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-05-30
 Tidplan avseende landstingets budgetberedning inför budget 2019
 Arbetsutskottets beslut, 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att delegera beslut angående förslag till verksamhetsplan och budget 2019 till
regionstyrelsens arbetsutskott, trafiknämnden och kultur- och fritidsnämnden
att besluten från respektive nämnd avseende budget och verksamhetsplan skickas till
landstingets budgetberedning senast den 10 september 2018
________
Expedieras:
Kultur‐ och Fritidsnämnden
Trafiknämnden
Landstinget
Diariet

Just

Just
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§ 43
Delårsrapport per den 30 april 2018

Ärendenr 18/00254

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 16,8 (14,3)
mnkr. Samtliga verksamheter utom Regional utveckling redovisar ett överskott för
perioden. Helårsprognosen för den samlade verksamheten visar att det totala
resultatet förväntas vara i linje med budget. Samtliga verksamheter bedömer i sina
respektive prognoser att resultatet kommer att vara i linje med budget.
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 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Delårsbokslut per 2018-04-30
 Förslag till beslut, daterat 2018-05-30
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut per 30 april 2018 med ett resultat på 16,8 mnkr
att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom
________
Expedieras:
Revisorerna
Blekinges kommuner och landstinget
Diariet

Just

Just
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§ 44
Ärendenr 18/00104
Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljar Region Blekinges kultur- och
fritidsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-05-30
 Revisionsberättelse 2018-03-28
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret 2017
________
Expedieras:
Revisorerna
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Akten

Just

Just
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§ 45
Ärendenr 18/00104
Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden
Magnus Johansson (S), Patrik Krupa (M) och Björn Gustavsson (Mp) anmäler jäv och deltar
ej i handläggning och beslut.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljar Region Blekinges trafiknämnd
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-05-30
 Revisionsberättelse 2018-03-28
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för trafiknämnden för verksamhetsåret 2017
________
Expedieras:
Revisorerna
Trafiknämnden
Ekonomi
Akten

Just

Just

52 (72)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 46
Ärendenr 18/00265
Ansvarsfrihet 2017 för Kommunalförbundet Sydarkivera
Lennarth Förberg (M) och Annika Westerlund (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggning
och beslut.
Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat förbundets tredje bokslut inklusive
förvaltningsberättelse avseende 2017. Förbundsfullmäktige har godkänt
årsredovisningen och skickat vidare till förbundsmedlemmarna för beslut om
ansvarsfrihet. Revisorerna har tillstyrkt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-05-30
 Årsredovisning inkl förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelse
 Sammanträdesprotokoll Förbundsfullmäktige 2018-04-06 § 4
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förbundets årsredovisning för 2017
att bevilja förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017
________
Expedieras;
Kommunalförbundet Sydarkivera
Diariet

Just

Just
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§ 47
Ärendenr 18/00079
Aktualisering av Attraktiva Blekinge - regional
utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020
Efter beslut i regionstyrelsen 2017-11-15 har ett förslag till aktualisering av
Attraktiva Blekinge - regional utvecklingsstrategi för Blekinge tagits fram.
Förslaget har varit ute på remiss under perioden 2018-03-01—2018-04-30.
Remissen skickades ut till över 100 instanser och sammanlagt har 29
remissyttrande kommit in.
Strategin har reviderats enligt de remissyttranden som bedömts som viktiga
och relevanta att ta med, se bedömning i särskild bilaga. Ytterligare
läshänvisningar finns i bilagan ”Sammanställning av remissyttranden och
bedömning”. Flera av ändringsförslagen har arbetats in i dokumentet medan
andra hanteras inom ramen för regionalt utvecklingsarbete, exempelvis
tematiska strategier, projekt och insatser.
Bakgrund
Region Blekinge har som samverkansorgan ansvaret för regionalt utvecklingsoch tillväxtarbete. Den regionala utvecklingsstrategin är kärnan i detta uppdrag.
Den befintliga strategin Attraktiva Blekinge, beslutad 2013, har behov av att
aktualiseras.
Målen och insatsområdena är desamma som i den gamla versionen av den
regionala utvecklingsstrategin. I aktualiseringen har ett ungdoms- och
integrationsperspektiv lyfts in.
Indikatorerna har setts över för att möjliggöra förenklad uppföljning av målen
och ge en indikation på utvecklingen i Blekinge. För att bättre förstå, förklara
och visualisera förändringar i regionen inom de olika områdena har indikatorerna
i den mån det är möjligt att brutits ner på kön, ålder samt in- och utrikesfödda.
Faktaunderlaget kommer från offentlig tillgänglig statistik från Statistiska
centralbyrån eller andra myndigheter som ansvarar för publicering av statistik
samt rapporter från myndigheter m.m.
Nya tematiska strategier har lyfts in som en del i kapitlet Genomförande och
uppföljning. Kapitlet Horisontella Perspektiv i den tidigare versionen av den
regionala utvecklingsstrategin har arbetats om till ett kapitel vid namn Hållbar
Regional Utveckling, i vilket Agenda 2030 lyfts.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterad 2018-05-30
 Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 20142020, förslag till aktualisering
 Bilaga 1. Indikatorsbilaga
 Sammanställning av remissyttranden och bedömning i Excelformat
 Sammanställning av remissyttranden och bedömning i PDF-format
 Remissyttranden i PDF-format
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30

Just

Just
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§ 47, fortsättning
Regionstyrelsen beslutar
att anta förslag till aktualiseringen av Attraktiva Blekinge - regional
utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020

________
Expedieras:
Diariet
Hemsidan

Just

Just
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§ 48
Ärendenr 18/00165
Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och
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 och teckna
avtal om. Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ska beslut tas inför respektive
upphandling och avtalsperiod. Detta beslut gäller ny avtalsperiod för Öresundståg med
planerad trafikstart december 2020(I bifogad överenskommelse med övriga regioner i
Öresundståg står datumet december 2019, men den planerade trafikstarten har
senarelagts). Se mer information i dokumentet ”Överenskommelse inför beslut om
allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet.
Trafikbeskrivning
Trafikvolymen ska utgå från tidtabell vid datum för detta beslut vilket i huvudsak innebär
timmestrafik alla dagar. Trafikbeskrivning i övrigt framgår av bilaga.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-05-30
 Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik Karlskrona - Kristianstad
 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet
 Beslut TN, 2018-04-26
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och
Kristianstad enligt föreslagen trafikbeskrivning under förutsättning att Överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet” formellt godkänns av
berörda parter
________
Expedieras;
Diariet

Just

Just

56 (72)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 49
Ärendenr 18/00197
Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och
Utklippan 2018
Karlskrona kommun önskar tilläggstrafik i skärgården under juni och juli 2018.
Skärgårdstrafiken ska göra det möjligt att åka båt mellan fastlandet och ön Utklippan
som ligger sydväst om Stenshamn. Det är lika långt mellan Utklippan och Stenshamn som
det är mellan Torhamn och Stenshamn.
Trafiken är ännu inte upphandlad och linjesträckningen är ännu inte är fastställd.
Nedanstående är förslag på priser vid olika tänkbara linjesträckningar.
Prissättningen av skärgårdstrafiken utgår på höst, vinter och vår från zoner men under
sommaren sätts priset per linje. Priserna nedan tar sin utgångspunkt i den prissättning
som gäller i den övriga skärgårdstrafiken i Karlskrona.
Förslag till prissättning
Sträcka
Enkel
Tur och retur
Trossö – Utklippan
Vuxen
120 kr
240 kr
Barn/ungdom
60 kr
120 kr
Yttre Park/Torhamn – Utklippan
Vuxen
80 kr
160 kr
Barn/ungdom
40 kr
80 kr
Stenshamn – Utklippan
Vuxen
40 kr
80 kr
Barn/ungdom
20 kr
40 kr
Åldersgränser är de samma som i buss- och tågtrafiken, barn/ungdomspris gäller till den dag man
fyller 20 år. Barn under 7 år reser gratis med den som har vuxenbiljett.

Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-05-30
 Beslutsunderlag Prissättning av resor med skärgårdstrafiken mellan fastlandet och
Utklippan 2018, daterad 2018-04-19
 Trafiknämndens beslut, 2018-04-26
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till förslaget.
Regionstyrelsen beslutar
att i ärendet föreslagna priser börjar gälla i samband med att skärgårdstrafiken mellan
Trossö/Yttre Park/Torhamn och Utklippan startar i mitten av juni 2018
_______
Expedieras:
Trafiknämnden
Diariet

Just

Just
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§ 50
Upphandling av Öresundståg 2020

Ärendenr 18/00170

Öresundstågstrafiken är ett tågtrafiksystem inom Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg,
Kalmar och Västra Götalands län samt i Danmark. Tågtrafiken körs som ett enhetligt
system med samma fordon och i Sverige med ett gemensamt upphandlat avtal som nu
löper ut och därför ska upphandlas på nytt.
En förutsättning för ett effektivt gränsöverskridande resande och en hög kvalitet på
trafiken är ett nära samarbete mellan inblandade parter. Därför har alla berörda län i
Sverige beslutat att en ny upphandling av trafiken, med planerad trafikstart i
december 2020, ska ske gemensamt och att kraven i upphandlingen därmed ska vara
gemensamma, vilket innebär att vi ser till systemets bästa och sätter kunderna i fokus.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-05-30
 Upphandling av Öresundståg 2020, 2018-03-29
 Trafiknämndens beslut, 2018-04-26
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att Regionstyrelsen ställer sig bakom skrivningarna i ärendet för Upphandling av
Öresundståg 2020
att uppdra åt Trafikdirektören att enligt ärendet genomföra Upphandling av
Öresundståg 2020, att fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal
________
Expedieras:
Trafiknämnden
Diariet

Just

Just

58 (72)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-06-13

§ 51
Ärendenr 18/00267
Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
Bakgrund
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8, antagit ny förbundsordning
att gälla från och med 2019-01-01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 7 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun. Idag
har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar. 2019 blir det 27 medlemmar.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande
förbundsordning 2018-04-06.
Kommunalförbundet bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande
bevarandeplattform finns på plats och information överlämnas fortlöpande till
bevarandeplattformen. Råd och stödverksamheten är i full gång.
Förbundsordningen
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners
kommunfullmäktige på grund av följdförändringar som har skett i och med att
kommunallagen har ändrats från och med 1 januari 2018 samt att förbundsfullmäktige
gjort förändringar i utträdesparagrafen, (§ 13) i förbundsordningen.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020-2021. För 2019 betalar alla
medlemmar samma avgift, 27 kr/kommuninvånare. Region Blekinge betalar samma
som den minsta kommunen.
Landstinget Blekinge har under våren lämnat in en avsiktsförklaring om att vilja bli
anslutna till Sydarkivera. Diskussioner pågår om detaljer för anslutning. Med anledning
av regionkommunsbildningen 1 januari 2019, kommer nuvarande Region Blekinge att gå
samman med landstinget. Vid positivt besked kommer Region Blekinges avtal tas över i
den nya Region Blekinge tillsammans med nuvarande landstinget. Skulle så inte bli
fallet blir konsekvensen att Region Blekinge under hösten 2018 få begära utträde ur
kommunalförbundet.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-05-30
 Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige 2018-04-06, §§ 7 och 8
 Ny förbundsordning antagen av förbundsfullmäktige 2018-04-06 inklusive bilaga 1,
medlemmar, bilaga 2, medlemsavgifter
 Budget 2019 och ekonomisk plan för 2020-2021
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
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
2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021

Just

Just
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§ 51, fortsättning
________
Expedieras:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Diariet

Just

Just
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§ 52
Ärendenr 18/00196
Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön
Havs- och vattenmyndigheten har för första gången tagit fram förslag till statliga
havsplaner för Sverige; en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet.
Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, samt ska förena
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplaneringens främsta uppgift är att
göra en avvägning mellan olika intressen, där riksintressena är en del, samt ge vägledning
kring vad som är den bästa användningen av havet.
Sveriges första havsplaner är ute på samråd mellan 15 februari och 15 augusti 2018.
Region Blekinge har deltagit på det samrådsmöte som Havs- och Vattenmyndigheten
tillsammans med Sveriges länsstyrelser bjöd in till i Kristianstad 15 mars, samt det
regionala samrådsmötet som Länsstyrelsen i Blekinge höll i Ronneby 19 april. Blekinges
kommuner kommer skicka in egna yttranden till Havs- och Vattenmyndigheten, i enlighet
med den interkommunala havsplanen som Blekinges fyra kustkommuner tillsammans
har tagit fram och som varit ute på remiss till 4 maj 2018.
Region Blekinge har i egenskap av kommunalt samverkansorgan med regionalt
utvecklingsansvar tagit del av samrådshandlingen och förslaget till Havsplan för
Östersjön. I remissvaret trycker Region Blekinge bland annat på behovet av samexistens
mellan olika intressen och att förslaget tydligare bör genomsyras av en
framtidsinriktning. I övrigt lyfts att det har varit en kort remisstid och att förklaringen
till område Ö261 saknas i planförslaget.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterad 2018-05-30
 Förslag till remissvar, daterad 2018-05-08
 Förslag till Havsplan Östersjön, samrådsversionen
 Missiv – inbjudan till samråd
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen diskuterar ordval i tredje och fjärde styckena på sidan ett, under
Samexistens av olika intressen, och följande ändringar föreslås:
 Tredje stycket, andra meningen
Vi tycker det är beklämmande att denna framtidssyn inte genomsyrar planförslaget
fullt ut, särskilt mot bakgrund av… ändras till
Vi anser att denna framtidssyn inte genomsyrar planförslaget fullt ut, särskilt mot
bakgrund av…
 Fjärde stycket, första meningen
Vi anser att det är högst beklagligt att man inom planförslagets område Ö264 låtit
avslaget av ett specifikt projekt…
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till ändringsförslaget.
Christopher Larsson (Sd) yrkar att de två sista styckena på sidan ett i remissvaret stryks.
Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till Christopher Larssons förslag.
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§ 52, fortsättning
Proposition
Ordförande ställer först proposition på Christopher Larssons förslag om att stryka de två
sista styckena på sidan ett i remissvaret mot att dessa stycken ska vara kvar och finner
att regionstyrelsen beslutar att styckena ska vara kvar.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som biträder att de två sista styckena på
sidan ett i remissvaret ska vara kvar röstar ja, den som bifaller Christopher Larssons
yrkande röstar nej.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Per-Ola Mattsson (S)
Lennarth Förberg (M)
Kalle Sandström (S)
Magnus Johansson (S)
Patrik Hansson (S)
Malin Norfall (S)
Christel Friskopp (S)
Daniel Berg (S)
Sara Rudolfsson (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Björn Gustavsson (Mp)
Gustav Nilsson (M)
Inga Lill Siggelsten Blum (Kd)
Magnus Gärdebring (M)
Patrik Krupa (M)
Ingrid Hermansson (C)
Gunilla Ekelöf (L)
Johannes Chen, oberoende,
tidigare (Kd)
Lotta Antman (Sd)
Nicolas Westrup (Sd)
Christopher Larsson (Sd)
Christina Mattisson (S)
Omröstningsresultat

Ja-röst

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

10

Omröstningsresultat
Med 13 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar regionstyrelsen att de två sista styckena på
sidan ett i remissvaret ska vara kvar.
Proposition
Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot ändringsförslaget
och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsförslaget.
Därefter ställer ordförande proposition på resterande delen av remissvaret och finner att
regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 52, fortsättning
Regionstyrelsen beslutar
att med ändring enligt ovan fastställa förslag till remissvar gällande samrådshandlingen;
förslag till Havsplan Östersjön
Reservation
Sd-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
________
Expedieras
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Blekinge län
Diariet
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§ 53
Dataskyddsombud för Region Blekinge

Ärendenr 18/00287

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft
inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 2018. Genom att nya regler träder i
kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är
att skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det
ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU.
Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller också en
del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig, i Region Blekinges fall
regionstyrelsen, måste utse ett dataskyddsombud.
Kommunalförbundet Sydarkivera har tagit fram en gemensam funktion som
dataskyddsombud för de som ansluter sig till tjänsten genom avtal. Region Blekinge
har tecknat ett sådant avtal t o m 31 december 2018. Därefter går Region Blekinge
samman med landstinget och bildar nya Region Blekinge, där landstingets
bestämmelser för detta kommer att gälla. Det är ett stort antal av Sydarkiveras
medlemmar som har tecknat eller kommer teckna avtal med Sydarkivera om denna
tjänst.
Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och till
de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter enligt
dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska
dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policies
på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara
kontaktperson till de som är registrerade.
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-05-30
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att Anders Danielsson på Kommunalförbundet Sydarkivera utses till dataskyddsombud
mellan den 25 maj till den 15 augusti 2018 för Region Blekinge
att Therese Jigsved på Kommunalförbundet Sydarkivera utses som dataskyddsombud
från den 15 augusti till den 31 december 2018 för Region Blekinge
________
Expedieras:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Diariet
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§ 54
Projekt; Nationellt uppdrag 2019

Ärendenr 18/00246

Region Blekinge ansöker om 5 860 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för
att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Region Blekinge har som samverkansorgan ett nationellt uppdrag. Detta uppdrag styrs i
grunden av villkorsbrev samt förbundsordning. Region Blekinge får återkommande nya
nationella uppdrag och är den part som omsätter nationella prioriteringar och
nationella till en regional nivå. Dessa uppdrag återföljs inte alltid av öronmärkt
finansiering utan förväntas hanteras inom regionala tillväxtmedel samt medlemmarnas
insatser.
Nuvarande strukturfondsperiod pågår tom 2020. Projektet kommer att möta och
samverka med aktörer i regionen, Sydsverige och nationellt för att driva frågor kring
nästkommande programperiod och påverka på nationell/internationell nivå.
Samverkan kommer även att ske med närliggande regioner angående processer kring
arbetet med regionala tillväxtmedel för att inhämta/sprida erfarenheter och goda
exempel.
Övertagande av utvecklingsansvar från Länsstyrelsen innebär att rutiner kring
hantering av företagsstöd ska tas fram samtidigt som processarbete för att
dokumentera och förbättra kvalité, rutiner och processer kring regionala
tillväxtmedel kommer att fortsätta.
Projekttid: 2019-01-01 – 2019-12-31
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-05-30
 Ansökan 2018-05-15
 Budget 2018-05-15
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att anvisa 5 860 000 kr som medfinansiering för projektet Nationellt uppdrag 2019 för
år 2019 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
Akten
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§ 55
Ärendenr 18/00249
Projekt; Ramprojekt för Kulturella och Kreativa Näringar
Region Blekinge ansöker om 3 000 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för
att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
En handlingsplan för KKN har tagits fram där kulturnämnden har varit delaktig och
getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Ur handlingsplanen kan det utläsas att
Blekinge behöver bättre förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka
och växa. På nationell nivå motsvarar kulturella och kreativa näringar minst 3 % av
BNP, men på regional nivå har denna näring totalt sett sjunkit de senare åren.
Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling
av såväl individer, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Kulturen
har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan
med andra politikområden, som i detta fall näringspolitik.
Kulturella och kreativa näringar är beroende av både kulturpolitik och näringspolitik
vilket gör affärsmodellen för dessa företag mer komplexa än för traditionella företag.
Med detta ramprojekt vill Region Blekinge främja utvecklingen av kulturella och
kreativa näringar i Blekinge. Ramprojektet innebär även att ett utvecklingsråd för KKN
bildas och det är rådet som tar beslut om vilka projekt som ska få tilldelning av
Regionala tillväxtmedel. För att säkerställa att projekt som tilldelas medel
överensstämmer med förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken ska det finnas en person i rådet som har god kännedom om
förordningen. Alla beslut som tas av utvecklingsrådet kommer att redovisas för RSAU.
Projekttid: 2018-05-01 – 2021-04-30
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-05-30
 Ansökan 2018-05-07
 Budget 2018-05-07
 Handlingsplan KKN
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att anvisa 3 000 000 kr som medfinansiering för projektet Ramprojekt för kulturella
och kreativa näringar för år 2018–2021 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
Akten
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§ 56
Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County

Ärendenr REGK-2018-000019

Patrik Hansson (S) anmäler delikatessjäv och deltar ej i handläggning och beslut.
Blue Science Park ansöker om 30 000 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
för att genomföra ovanstående projekt.
Sammanfattning
Blekinge kopplar upp sig i framtiden och planerar att nyttja Internet of Things (IoT)
genom korsbefrukta Blekinges styrkeområde inom IT med hälsa, produktion och
samhälle. Projektnamnet är Connected County och avsikten är att söka Vinnväxt 2019
som är Vinnovas initiativ till att skapa hållbar tillväxt i regioner genom utveckling av
internationellt attraktiva innovationsmiljöer inom specifika styrkeområden.
Blekinges projektidé utgår från vår erfarenhet och kunskaper inom IT bland företag och
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och applicerar framtidens tillämpad säker IoT mot
hälsa och sjukvård, uppkopplad industri och smarta städer, transporter samt
energilösningar. Projektet är uppdelat i tre faser Etablering, Uppbyggnad och
Uppväxling, finansiering beslutas för varje fas om villkor har uppfyllts. 2-4
vinnväxtinitiativ kommer att beviljas medel under en 10-årsperiod. Ansökan till
Vinnova ska vara inlämnad senast den 3 juli 2018 och då ska även den regionala
medfinansieringen vara klar. Beslut från Vinnova beräknas komma under november
2018.
Projekttid: 2019-01-01 – 2028-12-31
Arbetsutskottet har 2018-05-30 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-05-30
 Ansökan 2018-05-16
 Budget 2019-2021 2018-05-16
 Budget 2019-2028
 Bilaga Upplägg Connected County
 Bilaga Beskrivning Connected County
 Arbetsutskottets beslut 2018-05-30
Regionstyrelsen beslutar
att anvisa 9 000 000 kr som medfinansiering för projektet ”Vinnväxt 2019 Connected
County” för år 2019–2021 anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
att Blue Science Park informerar beslutande organ på Region Blekinge under hösten
2021 som därefter tar ställning till fortsatt finansiering på 12 000 000 för åren 20222025 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
att Blue Science Park informerar beslutande organ på Region Blekinge under hösten
2025 som därefter tar ställning till fortsatt finansiering på 9 000 000 för åren 20262028 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder
Medfinansieringen utgör 25,00 % av projektets totala kostnader.
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§ 56, fortsättning
Särskilt villkor
Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel från Vinnovas utlysning
Vinnväxt 2019.
Övrigt
Beslutet får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
________
Expedieras:
Sökande
Akten
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§ 57
Valärende
Ombud vid årsmöte Visit Blekinge ideell förening

Ärendenr 17/00041

Ombud vid Visit Blekinge ideell förenings årsmöte den 14 juni 2018 ska utses.
Regionstyrelsen beslutar
att utse Magnus Johansson (S) till ombud
att beslutet justeras omedelbart
________
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§ 58
Information
Almi Invest Syd AB – Långsiktig fondstruktur
Regiondirektören informerar från årsmöte den 29 maj då ägaren, Almi-koncernen, träffar
finansiärerna (regioner och Tillväxtverket) för dialog om måluppfyllelse samt
långsiktighet. Region Blekinge och Region Skåne har sedan tidigare fattat beslut om
medfinansiering i form av regionala tillväxtmedel. Ingen fordran finns upptagen i
balansräkning. Region Blekinge, Region Skåne tillsammans med Tillväxtverket föreslog att
en överenskommelse mellan parterna skulle tas fram för att säkra den långsiktiga
strukturen som även fortsättningsvis möjliggör inflytande från regionalt
utvecklingsansvariga.
Nationell infrastrukturplan
Ordföranden informerar om de investeringar regeringen beslutat om för Blekinge län i
den nationella infrastrukturplanen. Samtliga prioriterade områden finns med;
Sydostlänken, mötesspår och hastighetshöjande åtgärder på Blekinge Kustbana, E22
Lösen-Jämjö och E22 Ronneby öst-Nättraby. Totalt rör det sig om investeringar på drygt
3,5 miljarder.
Det satsas även på förbättringar av farleden i Karlskrona.
Den 11-12 juni besökte EU-kommissionens koordinatorer Karlskrona för att diskutera
möjligheterna att knyta ihop Sverige med den stora transportkorridoren som startar i
Gdynia och går ner till Adriatiska havet. År 2023 ska EU göra en översyn av de stora
transportkorridorerna och tanken är att då knyta ihop EU-transportkorridoren Baltic
Adriatic Corridor via Motorways of the Sea till Baltic Link som går mellan Karlskrona och
Göteborg. Det skulle ge en sammanhållen transportkorridor från Göteborg på västkusten
till Adriatiska havet i södra Europa vilket skulle gynna svenskt näringsliv, inte minst de
företagstäta områdena i Småland och Västra Götaland och dess export. Korridoren har
redan idag stor betydelse för importen till Sverige och övriga Skandinavien.
Patrik Hansson (S) framför ett särskilt tack till ordföranden för stort engagemang och
gott arbete vad gäller att få infrastruktursatsningar till länet.
________
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§ 59
Delegationsbeslut


Arbetsutskottets delegationsbeslut
- Projekt; Vinnväxt 2019 – tilläggsbeslut
- Projekt; Cesam Blekinge 2018
- Projekt; BSR ACCESS
- Projekt; Ektimmer och Linjeskepp – digitala upplevelser av världsarvet
- Projekt; Förinkubator BTH & BBI
- Projekt; Förstudie Elväg E22
- Projekt; Förstudie fas 2 – Kulturarvet som besöksnäring; Gribshunden och
världsarvsmuseum
- Projekt; Mat & livsmedel – De mindre företagen i Blekinge
- Projekt: Mat & livsmedel – De större företagen i Blekinge
- Projekt; Mat & livsmedel – Matlust och växtkraft i Sveriges trädgård
- Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogram 2020

Regionstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till dagens protokoll
________

§ 60
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-14
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-28
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-11
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-25
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-30
Protokoll trafiknämnden, 2018-04-26
Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2018-05-04
Beslut trafiknämnden; Reviderad rambudget och internbudget 2018
Beslut trafiknämnden; Upphandlingsdirektiv skärgårdstrafiken till Utklippan 2018
Beslut trafiknämnden; Ändring i lokalt regelverk för färdtjänst
Uppföljningsrapport Kollektivtrafik Blekinge 2017
Beslut landstingsstyrelsen; Förslag på förordnanden som förvaltningschefer
Beslut landstingsstyrelsen; Förvaltningsstruktur
Beslut landstingsfullmäktige; Styrmodell & styrformer
Beslut KF Olofström; Skatteväxling & kollektivtrafik
Beslut KF Sölvesborg; Skatteväxling mm
Almi Invest Syd AB; Protokoll styrelsemöte 180319
Almi Företagspartner; Protokoll årsstämma 180419
Region Skåne; Beslut Öresundstågssamarbetet
Region Kronoberg; Beslut Öresundstågstrafiken – Aktieägaravtal & Ägardirektiv
Region Kronoberg; Öresundstågstrafiken – Samverkansavtal, Aktieägaravtal &
Ägardirektiv
Överenskommelse införbeslut om allmän trafikplikt – undertecknad
Tack från regionstyrelsens ordförande i Region Halland, Mats Eriksson
Regeringsbeslut

Regionstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till dagens protokoll
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§ 61
Övrigt
Trevlig sommar
Ordföranden tackar regionstyrelsens ledamöter, ersättare och all personal vid Region
Blekinge och önskar samtliga en skön och avkopplande semester.
1:e vice ordförande, Per-Ola Mattsson (S), tackar ordföranden för gott arbete under 2018
och för det arbete och engagemang som lagts ner på infrastruktursatsningar till länet.
________

Just

Just

72 (72)

