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Ersättare
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Tor Billing (Sd)

Tjänstemän
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Ingrid Ljungqvist
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Johan Holmberg
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Lisa Andersson
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§ 76
Val av justerare
Regionstyrelsen beslutar
att protokollet, jämte ordföranden, ska justeras av Magnus Gärdebring (M)
________

§ 77
Godkännande av dagordning
Information; Strukturbild Blekinge 2.0 – utgår
Information; OECD, återkoppling från beslutsmöte mm – tillkommer
Regionstyrelsen beslutar
att med ovan justering godkänna dagordningen
________

§ 78
Föredragningar
 Delårsrapport per den 31 augusti 2018
Föredras av Anna-Lena Cederström och Jonas Nordsten
 Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020
Föredras av Rikard Svensson
 Antagande av Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021
Föredras av Kristina Hedberg
________

Just

Just
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§ 79
Ärendenr 18/00583
Bemyndigande för regionstyrelsen att fatta beslut under novemberdecember 2018
Mandatperioden för regionstyrelsen i kommunalförbundet Region Blekinge varar tom
31 december 2018. Den 1 januari 2019 bildas det nya Region Blekinge, vilket innebär
att kommunalförbundet likvideras.
Den nya landstingsfullmäktige blivande regionfullmäktige tillträder den 22 oktober
2018, för att sitta i nuvarande regionstyrelse måste man vara invald i
förbundsmedlems fullmäktige. I och med att kommunalförbundet likvideras kommer
inte några nya val att göras till nuvarande Region Blekinge. Med anledning av detta
innebär det att nuvarande regionstyrelse riskerar att inte kunna fatta några beslut
tom 31 december 2018.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-11-07
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Regionstyrelsen beslutar
att ge nuvarande regionstyrelse bemyndigande att fatta beslut under perioden 21
november – 31 december 2018
att paragrafen omedelbart justeras
________
Expedieras:
Akten

Just

Just
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§ 80
Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Ärendenr 18/00540

Delårsbokslutet per 31 augusti ska dels ge en bild över hur mål och medel utvecklats så
här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en prognos
och bedömning för helåret.
Region Blekinge redovisar för perioden januari – augusti ett överskott på 25,0 (23,1)
mnkr. Samtliga verksamheter redovisar ett överskott för perioden. Helårsprognosen
visar på ett överskott för Region Blekinge på ca 2,4 mnkr. Samtliga verksamheter
bedöms hålla sig inom budgeterade medel.
Bedömningen är att de finansiella målen som fastställts kommer att uppnås.
Den samlade bedömningen är att uppfyllelsen av de verksamhetsmål som fastställts
kommer att uppgå till en tillfredsställande nivå.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, daterat 2018-11-07
 Delårsrapport per 2018-08-31 inklusive bilagor
 Revisorernas granskningsrapport och utlåtande avseende delårsrapport 2018
 Protokoll trafiknämnden, 2018-10-18
 Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-12
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2018 med ett resultat på 25,0 mnkr
att överlämna delårsbokslutet per den 31 augusti 2018 till revisorerna
att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom
________
Expedieras:
Revisorerna
Blekinges kommuner och landstinget
Diariet

Just

Just
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§ 81
Ärendenr 18/00027
Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018–2020
Blekinge ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitala möjligheter. Det är ett
mycket offensivt mål som ligger helt i linje med regeringens ambition att Sverige ska
bli bäst i världen. För att lyckas behövs en regional bredbandsstrategi med ett tydligt
mål att alla hushåll och företag i Blekinge ska erbjudas en tillräckligt bra
bredbandsanslutning för att kunna nå digitaliserings möjligheter.
Bakgrund
Region Blekinge har det nationella uppdraget att samordna bredbandsutvecklingen i
länet. Uppdraget lämnades 2015 och har sedan utvecklats med flera frågeområden
inom bredbandsutveckling samt med en stark koppling till digitaliseringen. Arbetet
finansieras till stor del av Näringsdepartementet och syftet är att stärka regionens
möjlighet att nå de nationella bredbandsmålen.
2016 beslutade regeringen nya bredbandsmål i strategin Sverige helt uppkopplat 2025
– en bredbandsstrategi. Där beskriver regeringen att vi behöver bli tydligare gällande
hur olika aktörer på bredbandsmarknaden bör förhålla sig till varandra och hur
bredbandsutbyggnaden påverkas av deras inbördes förhållande. Utbyggnaden måste
göras smidigare och underlättas på flera sätt för att skapa förutsättningar för en ökad
kostnadseffektivitet. Det måste skapas förutsättningar för att utbyggnaden ska kunna
nå allt fler människor och saker där dessa befinner sig. Regeringen har identifierat tre
strategiska områden som är centrala för att nå målen:
•roller och spelregler på bredbandsmarknaden
•kostnadseffektiv utbyggnad av bredband
•nät och tjänster till alla
Utgångspunkten i den nationella strategin är en marknadsdriven utbyggnad i samklang
med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig
infrastruktur. Syfte är att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.
Regional bredbandsstrategi för Blekinge
Den regionala bredbandsstrategin utgår från den nationella med anpassningar utifrån
de regionala utvecklingsbehoven. Syftet med strategin är att stärka möjligheterna att
nå de nationella bredbandsmålen och där igenom stärka regionens konkurrens- och
attraktionskraft genom att ge goda förutsättningar för digitaliseringens möjligheter.
Beskrivning av remiss
24 januari 2018 fattade AU beslut om remissversion av förslag till regionala
bredbandsstrategi för Blekinge. Strategin var på remiss under perioden 25 januari – 31
mars 2018. Remissversionen skickades till 67 remissinstanser, varav 30 inkom med svar.
27 av dessa är positiva eller mycket positiva till strategin. Remissvaren har hanterats
(beskrivs närmre i separat dokument) vilket lett till vissa justeringar av strategin.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-11-07
 Förslag till regional bredbandsstrategi 2018-2020
 Marknadsanalys av investeringsbehovet
 Remissvar bredbandsstrategin 2018-2020
 Presentation regional bredbandsstrategi 2018-2020
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07

Just

Just
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§ 81, fortsättning
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till regional bredbandsstrategi för Blekinge
2018-2020
_______
Expedieras:
Diariet

Just

Just
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§ 82
Ärendenr 18/00465
Antagande av Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg
2019-2021
Regional Biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram av
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens
tjänstemän och har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp.
Planen ska fungera som styrdokument för BiBK tillsammans med de regionala
kulturplanerna och Bibliotekslagen (2013:801).
Bakgrund
Den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge är samordnad med verksamheten i
Kronoberg. Region Blekinge har det administrativa ansvaret och därför omfattar planen
både Blekinge och Kronoberg.
I Bibliotekslagen stadgas att det ska finnas en separat plan för den regionala
biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den regionala kulturplanen.
Bibliotekslagen (2013:801)
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling
och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-11-07
 Bilaga 1, Förslag till regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021
 Protokoll styrgrupp, 2018-03-09
 Beslut KFN, 2019-09-07
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Regionstyrelsen beslutar
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021
________
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Diariet

Just

Just
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§ 83
Justering av AB Transitio bolagsdokument

Ärendenr 18/00412

I oktober 2012 fastlades vid en extra bolagsstämma de styrande dokumenten för AB
Transitio. Under hösten 2017 initierade styrelsen ett seminarium där bland annat en
översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom
behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsens
ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8
februari 2018. Vid AB Transitio bolagsstämma 2018-05-24 beslutade stämman att
genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna. Förändringarna kräver att beslut
fattas hos respektive ägares högsta beslutande organ. Ambitionen är att alla ska ha
inkommit med undertecknade avtal innan årsskiftet 2018/2019.
De bolagsdokument som fordrar justering är:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör
Föreslagna ändringar och motiv till förslagen framgår av bilaga 1.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-11-07
 Missiv från AB Transitio styrelse 2018-06-07
 Bilaga 1 som sammanfattar förslagen
 Bolagsdokumenten med ändringar
 Trafiknämndens beslut 2018-09-06, §48
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i AB Transitio bolagsdokument
________
Expedieras:
Trafiknämnden
AB Transitio
Diariet

Just

Just

98 (106)

REGIONSTYRELSEN
Sammanträdesprotokoll
2018-11-21

§ 84
Samverkansavtal Krösatåg

Ärendenr 18/00521

Tågtrafiken mellan Karlskrona och Emmaboda körs under produktvarumärket Krösatåg.
Krösatågen är ett regionaltågsystem som idag bedrivs i ett samarbete mellan
Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Blekingetrafiken,
Skånetrafiken och Hallandstrafiken.
Nuvarande samverkansavtal där Region Blekinge är en part har uppdaterats utifrån nu
gällande samarbete och den nya trafikupphandling (avtalsstart december 2018) som
genomförts. Avtalet reglerar hur samverkan inom Krösatågen ska ske.
Grunden för arbetet med Krösatågen är respektive parts Trafikförsörjningsprogram.
För att uppnå bästa möjliga utfall i trafiken för resenärer och ekonomi sker en stor del
av arbetet med Krösatågens gemensamt och samordnas mellan parterna. Samarbetet
regleras i detta avtal. Jönköpings länstrafik ansvarar för samordning och ekonomi‐
administration. I uppdraget ingår även ansvar för den dagliga driften. Avtalet ger oss en
möjlighet att bedriva och utveckla trafiken på ett effektivt sätt.
Avtalet har processats i Styrgruppen för Krösatåg med politisk samt tjänstemannarepresentation från samtliga parter i samarbetet. Avtalet gäller fram tills Trafikavtalet
(som börjar gälla december 2018) upphör.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, 2018-11-07
 Bilaga Samverkansavtal Krösatågen
 Trafiknämndens beslut, 2018-10-18
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till Samverkansavtal för Krösatågen
________
Expedieras:
Trafiknämnden
Diariet

Just

Just
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§ 85
Ärendenr 18/00512
Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige
I Trafikförsörjningsprogram 2016 - 2019 finns två mål kopplade till prissättning i
kollektivtrafiken; ta bort prispåslag vid länsgränspassage och ökad andel nöjda samt ökat
förtroende. Förslagen som redovisas nedan är relaterade till målen.
Sammanfattning
Samverkansavtalet är en uppdatering av nuvarande samarbete för länsöverskridande
resor. I förslaget finns ett nytt biljettsortiment med rabatter för bar, ungdomar och
pensionärer samt en konsekvent hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som
periodbiljetter. Samverkansavtalet gäller biljetter i det nya biljettsystemet som införs i
mars 2019. Det gäller inte i det nuvarande biljettsystemet som fasas ut december 2019.
Bakgrund
Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Region Blekinge, Region Skåne,
Hallandstrafiken AB, Region Jönköping, Kalmar Länstrafik, Region Kronoberg och
Västtrafik som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter med buss och tåg
med hjälp av en gemensam prismodell. Inför driftsättning av de nya biljettsystemen i
södra Sverige ges möjlighet att utveckla utbud och prissättning för resor genom länen.
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) tagit fram ett ”Samarbetsavtal för prissättning av
kollektivtrafik i Sydsverige, Sydtaxan”. RSS styrelse är uppdragsgivare och har godkänt
samarbetsavtalet. Trafiknämnden beslutade den 15 mars 2018 ett avtal som inte godtogs
av alla parter, därför har avtalet reviderats och förändrats avseende två punkter;
fordonsneutraliteten är borttagen, d v s olika fordonsslag kan ge olika pris för en och
samma reserelation och att Västtrafik lämnar samarbetet. Västtrafik vill inte förbinda sig
till hela innehållet i avtalet, men har för avsikt att ingå bilaterala avtal med sina
grannlän så att det blir möjligt att sälja biljetter på samma sätt som idag. Avtalet
behandlades på Trafiknämnden i 18 oktober 2018.
Införande av det nya samarbetsavtalet
Det nya samarbetsavtalet gäller endast för biljetter utställda i länens nya biljettsystem.
Biljetter utställda i dagens system regleras fortsatt enligt nuvarande avtal.
Länsöverskridande resor i det nya biljettsystemet mellan Blekinge, Skåne, Kronoberg,
Halland, Kalmar och Jönköping bedöms kunna ske tidigast i mitten av år 2019.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-11-07
 Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige med bilaga 1 - 4
 Protokollsutdrag Trafiknämnden 2018-10-18
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Regionstyrelsen beslutar
att anta ’Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige’

Just

Just
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§ 85, fortsättning
________
Expedieras:
Akten
Trafiknämnden

Just

Just
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§ 86
Ärendenr 18/00087
Svar på motion; Pensionärskort för resor med kollektivtrafiken
Christopher Larsson (SD) har 2018-02-01 till Regionstyrelsen inkommit med motion
angående pensionärskort för resor i kollektivtrafiken. Motionärens förslag är att
erbjuda pensionärer ett resekort för förslagsvis 100 kr som gäller för resor med
kollektivtrafiken mellan kl. 9 och 14 under vardagar. Syftet med motionen är att få
fler äldre att åka mer kollektivt, bidra till miljö- och samhällsvinster samt en bättre
folkhälsa.
Det är oklart om det föreslagna kortet ska gälla i all kollektivtrafik de angivna tiderna
eller endast på bussarna. Förslaget motiveras med att bussarna ”mellan kl. 9-14 är
oftast mindre än halvtomma och de ska ändå rulla enligt tidtabeller”.
Bussresandet är störst vid arbets-/skoldagens början mellan kl. 7-9, då många bussar
är fullsatta. Det finns en nedgång i resandet mellan kl. 9 och 12 och det är ca en
tredjedel så många påstigande mellan kl. 9-12 som det är mellan kl. 7-9. Det finns
många lediga platser mellan kl. 9-12. Detta är den generella bilden, men inte gällande
överallt. På landsbygden kan det också saknas busstrafik under lågtrafiktid.
Som motionären skriver bidrar kollektivtrafikresande till en bättre folkhälsa och såväl
miljö- som samhällsvinster. Forskning visar att den som åker kollektivt i genomsnitt rör
sig tre gånger så mycket som bilister.
Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor har ökat i Blekinge. I länet
ligger den nu på 16 procent (13 procent år 2015) I Karlskrona har kollektivtrafikens
marknadsandel in till Trossö ökat till 27-30 procent i pendlingstid. Personer i
åldersgruppen 65-85 år ligger på en lägre nivå (12 procent mot totalens 16 procent).
Till en viss del kan detta bero på att behovet av att resa är mindre för äldre än för
personer i aktiv ålder. Men det kan också ha andra orsaker, där priset kan vara en
faktor.
Motionären menar att det starkaste incitamentet för att öka resandet är priset, men
den främsta drivkraften för att resa med kollektivtrafiken är faktorn relevans
(användbarhet). Avgångstider, linjesträckning, restid och kunskap är genomgående de
parametrar som driver resandet. Detta betyder att resandet med kollektivtrafiken
påverkas mest av att den utgör ett reellt alternativ till bilen för människor i
situationer då de har ett resbehov.
Priset har generellt sett mindre betydelse. För hushåll med svag ekonomi, t ex
studenter och vissa grupper bland de äldre, har priset sannolikt en större betydelse.
Vi arbetar ständigt på att förbättra busstrafiken genom ett ökat utbud och kortare
restider i kommunernas tätorter. Nu pågår även satsningar på landsbygden med
kompletteringar i utbudet, utökade målpunkter för den Öppna närtrafiken och
projektet Hämta. En utbyggd trafik med kraftfulla marknadsföringsinsatser ger
resultat. Under åren 2016–2017 ökade resandet med en miljon resor i Blekinge.
Region Blekinges styrelse beslutade den 19 september om en ny pris- och
produktmodell för kollektivtrafiken i Blekinge. Den nya modellen gör att det blir
billigare för seniorer (över 65 år) att åka buss och tåg i Blekinge. De kommer att från
mars 2019 få 25 procents rabatt på alla produkter (enkelbiljetter och periodkort)
därutöver får målgruppen ytterligare 25 procents rabatt, om man är två eller flera som
åker tillsammans. De nya rabatterna kommer börja gälla den fjärde mars nästa år i
samband med att den nya appen lanseras.

Just

Just
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§ 86, fortsättning
Mot den bakgrund som beskrivits ovan kommer pensionärer över 65 år erbjudas
billigare resor i kollektivtrafiken i Blekinge.
Arbetsutskottet har 2018-11-07 behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 2018-11-07
 Motion från Christopher Larsson (SD) daterad 2018-02-01
 Beslut TN, 2018-10-18
 Arbetsutskottets beslut, 2018-11-07
Yrkanden
Christopher Larsson (Sd) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition mellan Christopher Larssons förslag till bifall och
arbetsutskottets förslag till avslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns; den som biträder arbetsutskottets förslag 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)
Elina Gustafsson (S)
Hampus Engqvist (S)
Christel Friskopp (S)
Daniel Berg (S)
Annika Westerlund (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Sara Högelius (V)
Björn Gustavsson (Mp)
Gustav Nilsson (M)
Magnus Gärdebring (M)
Patrik Krupa (M)
Ingrid Hermansson (C)
Gunilla Ekelöf (L)
Inga Lill Siggelsten Blum (Kd)
Lotta Antman (Sd)
Nicolas Westrup (Sd)
Christopher Larsson (Sd)
Christina Mattisson (S)
Omröstningsresultat

Just

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
19

Just

3
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§ 86, fortsättning
Omröstningsresultat
Med 19 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar regionstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Regionstyrelsen beslutar
att avslå motionen
________
Expedieras:
Motionären
Trafiknämnden
Akten

Just

Just
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§ 87
Information
OECD, återkoppling från beslutsmöte mm
Regiondirektören redogör för den ekonomiska analys OECD genomförde 2011-2012 av
Småland och Blekinge, Territorial Review, vilken låg till grund för prioriteringarna i den
föregående Regionala utvecklingsstrategin.
Studien har nu reviderats och presenterades på ett beslutsmöte i Paris den 6 november.
Uppföljningen har kompletterats med ett avsnitt avseende migration/integration.
Syftet med uppföljningen är att ge en aktuell bild av en ny verklighet, utvärdera hur
tidigare rekommendationer följts och effekterna av detta samt utvärdera metoder för
integration av nyanlända.
Presentationen finns på Netpublicator.
Arbetsutskottet beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
________

§ 88
Delegationsbeslut


Arbetsutskottet
- Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning – Ett enat Sydsverige för en
stark och växande arbetsmarknad
- Projekt; Smart industri i Blekinge 2.0

 Regionstyrelsens ordförande och regiondirektör (firmatecknare)
- Fullmakt; E-tjänst för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar
Regionstyrelsen beslutar
att ta delegationsbesluten till dagens protokoll
________

Just

Just
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§ 89
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-10
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-24
Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2018-09-07
Protokoll kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-12
Protokoll trafiknämnden, 2018-09-06
Protokoll trafiknämnden, 2018-10-18
Beslut TN; Hantering av ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer
kvarskrivna i annan kommun
Beslut TN; Ändrade regler avseende arbetsresor utanför Blekinge
Beslut TN; Ändring av delegationsordning för färdtjänst och riksfärdtjänst
Revisionsrapport; Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken
Beslut landstingsstyrelsen; Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för
regionstyrelsen
Beslut landstingsstyrelsen; Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för
regionstyrelsen/regionservice
Regionsamverkan Sydsverige; Anteckningar styrelsemöte 2018-09-27
SKL; Tack-brev SKL 25 år i Bryssel
Regeringsbeslut

Regionstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till dagens protokoll
________

§ 90
Övrigt
Utdelning av kulturpris
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Ivar Wenster (S) delar ut Region Blekinges
kulturpris 2018 till bildkonstnären Annika Ekdahl, verksam och bosatt i Kyrkhult i
Olofströms kommun.
Annika Ekdahls konstnärskap utgår från stora gobelängvävnader där dåtid och samtid
sammanfogas i drömska rum och landskap. Hennes verk finns representerade på ett
flertal nationella institutioner och museer. Inte minst uppmärksammades hennes
konstnärskap med en stor hyllad utställning på Waldemarsudde 2017.
Nästa sammanträde i regionstyrelsen
Nästa sammanträde i regionstyrelsen är den 12 december, vilket också är det sista med
nuvarande regionstyrelse.
________

Just

Just
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