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Tid och plats Onsdagen den 28 november 2018 kl. 09.00-11.00 
 Region Blekinge, Karlskrona 
 
Närvarande 
Ordförande Christina Mattisson (S)   
1:e vice ordförande Per-Ola Mattsson (S)  kommer kl 09.10  
2:e vice ordförande Lennarth Förberg (M)    
Ledamöter Sara Högelius (V) 
 Ingrid Hermansson (C) 
     
Frånvarande  Kalle Sandström (S)  
 Lotta Antman (SD) 
   
Tjänstgörande   - för Kalle Sandström (S) 
ersättare  Christopher Larsson (SD) för Lotta Antman (SD) 
 
Ej tjänstgörande Gunilla Ekelöf (L) 
ersättare 
    
Tjänstemän Anna-Lena Cederström regiondirektör 
 Ingrid Ljungqvist kanslichef 
 Mirja Rasmusen enhetschef 
 Christer Nilsson projektrådgivare 
 Lisa Andersson strateg kultur & fritid 
 Marika Nilsson  kommunikatör  
Sekreterare Andréa Hellsberg administration 
 
Övriga  
   
Paragrafer 45-51 
  
  
Underskrifter ………………………………………………………………………… 
 Andréa Hellsberg 
 sekreterare 
   
                                  
 ………………………………………………………………………… 
 Christina Mattisson 
 ordförande 
  
  
 ………………………………………………………………………..  
 Lennarth Förberg 
 justerare  
  
 
Tid och plats  Region Blekinges kansli enligt överenskommelse 
för justering  
  



 REGIONSTYRELSEN 
  Arbetsutskottet 
  Sammanträdesprotokoll 
  2018-11-28 

 

 
Just Just  

98 (106) 
 

Föredragningar 
 

Beredning inför regionstyrelsen 
-  Projekt; Drivkraft 2.0 – integration, hållbart företagande och fokus grundskolan 

Föredras av Mirja Rasmusen & Christer Nilsson 
- Projekt; Innovationsinitiativet 

Föredras av Mirja Rasmusen & Christer Nilsson 
 

Beslut arbetsutskottet 
- Projekt; Hållbar kommun- och regionutveckling, fas 2 

Föredras av Mirja Rasmusen & Christer Nilsson 
- Projekt; BTH Idrottsakademi- regional idrottsutveckling 

Föredras av Mirja Rasmusen & Christer Nilsson 
- Projekt; Sveriges Innovationsriksdag 2019 

Föredras av Mirja Rasmusen & Christer Nilsson 
________  
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§ 45 
 Val av justerare 
  
 Arbetsutskottet beslutar 
  
 att  utse Lennarth Förberg (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 ________  

 
 
A Ärendeberedning inför regionstyrelsens sammanträde  
 den 12 december 2018 i Karlshamn 
 
§ 46 
    Ärendenr 18/00635 

-   Landstings- blivande regionstyrelsens övertagande av vården av 
allmänna handlingar från kommunalförbundet Region Blekinges 
regionstyrelse 
 
Vid årsskiftet upphör Region Blekinge i sin nuvarande form som myndighet och alla 
ansvarsområden övertas av Landstinget Blekinge som också byter namn till Region 
Blekinge. Vården av regionstyrelsens allmänna handlingar, som inte överlämnats till 
arkivmyndigheten bör då övertas av landstings- blivande regionstyrelsen. Enligt 
arkivlagen § 15 krävs beslut av ansvarig styrelse för att en myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 2018-11-19 

 
Arbetsutskottet förslår regionstyrelsen besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från regionstyrelsen som inte är överlämnade till 
arkivmyndigheten 2019-06-01 överlämnas till landstings-/regionstyrelsen 
________  
 
 
 
    Ärendenr REGK 2018-000034 

-  Projekt; Drivkraft 2.0 – integration, hållbart företagande och fokus 
 grundskolan 

 
Ung Företagsamhet Blekinge /Bromölla ansöker om 1 967 724 kr ur anslaget 1.1 
regionala tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt. 
 
Projektet Drivkraft 2.0 gynnar regionens framtid genom att uppmuntra fler till att bli 
entreprenöriella anställda eller företagare. Detta sker genom en ökad samverkan 
mellan skola och arbetsliv samt genom entreprenöriellt lärande. Samverkansformerna 
bygger på att alla elever i möte med våra läromedel och vår processutbildning för 
gymnasiet har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Projektet ska förse 
regionens lärare med entreprenöriella verktyg och ungdomarna med entreprenöriella 
förmågor. 
 
Projektet har tre huvudspår: Hållbart företagande, Företagande som integration och 
Fokus grundskolan. 
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Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 2018-11-14 
 Ansökan 2018-10-03 
 Budget 2018-10-03 
 Komplettering målbilaga 2018-11-19 

 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta 
 
att anvisa 1 967 724 kr som medfinansiering för projektet Drivkraft 2.0 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. 
________  
 
 
 
 Ärendenr REGK-2018-000041 

- Projekt; Innovationsinitiativet 
 
Region Blekinge ansöker om 17 100 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för 
att genomföra ovanstående projekt. 
 
Projektets syfte är att etablera långsiktigt partnerskap för regional utveckling mellan 
innovationsaktörer och Region Blekinge med fokus på att skapa en samsyn för 
gemensamma behov, utmaningar, utvecklingsområden och insatser. Region Blekinge har 
valt ett nytt arbetssätt, villkorsbrev, där man som projektägare i samråd med Blekinges 
innovationsaktörer ser och analyserar de behov som finns i Blekinge vilket medför att 
aktörerna blir och känner sig delaktiga i Blekinges utveckling. De blir även delaktiga i att 
skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig miljö som främjar ökad innovationskraft 
och som bidrar till ett starkt tillväxtklimat i linje med Attraktiva Blekinge, den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 2018-11-19 
 Ansökan 2018-11-19 
 Budget 2018-11-19 
 Bilaga Innovationsinitiativet 2018-11-20 

 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta 
 
att anvisa 17 100 000 kr som medfinansiering för projektet för år 2019-2021 ur anslaget 
1.1 regionala tillväxtåtgärder 

 
Medfinansieringen utgör 50,00 % av projektets totala kostnader. 
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Övrigt 
Beslutet får inte överklagas enlig § 14, Förordning (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
________  
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B Arbetsutskottets beslut 
 
§ 47    Ärendenr REGK 2018-000013 
Projekt; Hållbar kommun- och regionutveckling, fas 2 
 
Blekinge Tekniska Högskola ansöker om 1 454 748 kr ur anslaget 1.1 regionala 
tillväxtåtgärder för att genomföra ovanstående projekt. 
 
Sammanfattning 
Syftet är att både på kort och lång sikt hjälpa kommuner och regioner att väva in ett 
strategiskt hållbarhetsperspektiv i sina verksamheter. Det sker genom att parallellt 
tillämpa och vidareutveckla en strategisk processmodell som bygger på den 
hållbarhetsmetodik som BTH leder forskning kring internationellt. Medverkande partners 
får hjälp med sitt hållbarhetsarbete under projektet och den utvecklade modellen 
innebär ett långsiktigt stöd för alla.  
 
Projektet förväntas leda till en uppdaterad och utvecklad version av den strategiska 
processmodellen för integrering av hållbarhet över tid i kommuner och regioner.  
Långsiktiga effekter av arbetet och processerna inom projektet väntas vara en ökad 
hållbarhetsgrad i de kommuner och regioner som tillämpar arbetssättet. En del av 
arbetet är dessutom att utveckla indikatorer och angreppssätt på utvärdering och 
uppföljning som tydliggör hållbarhetsgraden och visualiserar processen för att öka 
delaktighet och samverkan.  
 
Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31 
 
Beslutsmotivering (inklusive koppling regional strategi) 
Projektet föreslås få avslag då aktiviteterna bedöms har större fokus på forskning och 
ligger inom Blekinge Tekniska Högskolas ordinarie verksamhet. Bedömningen är också att 
projektet bidrar i låg utsträckning till Regionala utvecklingsstrategin och kopplingen till 
Blekinges utmaningar och möjligheter är svag. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 2018-11-14 
 Ansökan 2018-08-31 
 Budget 2018-04-09 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att avslå ansökan från Blekinge Tekniska Högskola 
 
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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§ 48    Ärendenr REGK 2018-000038 
Projekt; BTH Idrottsakademi - regional idrottsutveckling 
 
Projektägare ansöker om 961 382 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för att 
genomföra ovanstående projekt. 
 
Huvudfokus inom idrottsforskning sker nästan uteslutande inom medicin men teknisk 
utveckling har en väldigt stor utvecklingspotential vilket man kan se globalt där 
idrottsteknik och hälsoteknik är en stor industri.  
 
Genom att koppla ihop befintlig kunskap från respektive samverkande aktör skapas 
möjligheter för idrottselever och idrottsstudenter att verka i innovativa och 
utvecklande idrottsmiljöer som också skapar attraktivitet för hela regionen. Nya 
innovativa tekniklösningar skapas för idrotten som kan appliceras inom hälsa och 
komma allmänheten i regionen till nytta genom ny innovativ teknik. 
 
Samarbete kommer att ske med bl.a. Blekinge Business Incubator, Ung Företagsamhet, 
Blekinge Health Arena, näringslivet i Blekinge, Blue Science Park, NetPort och 
idrottsföreningar i Blekinge i syfte att utveckla nya innovativa produkter och företag. 
 
Projekttid: 2019-01-01-2020-06-30 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 2018-11-19 
 Ansökan datum 2018-11-09 
 Budget datum 2018-11-09 
 Visuell projektlogik 2018-11-19 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att anvisa 961 382 kr som medfinansiering för projektet BTH Idrottsakademi – regional 
idrottsutveckling för år 2019-2020 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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§ 49    Ärendenr REGK 2018-000035 
Projekt; Sveriges innovationsriksdag 2019 
 
Blue Science Park ansöker om 300 000 kr ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder för 
att genomföra ovanstående projekt. 
 
Företagen i Småland/Blekinge satsar en summa på ungefär 1,2 procent av BRP 
(bruttoregionprodukten) på FoU. Jämförelsevis investerar de skånska företagen cirka 4 
procent inom detta område. Värdet för riket som helhet ligger någonstans mittemellan 
de båda, på 2,7 procent av BNP. För att hantera de latenta hot som finns i denna 
situation rekommenderar OECD insatser för att skapa en mer teknologi- och 
kunskapsbaserad industri som i högre utsträckning arbetar med egna produkter med ett 
högt förädlingsvärde och kunskapsinnehåll.  
Regionens företagsstruktur med en stor andel mindre- och medelstora företag lyfts i 
detta sammanhang fram som en styrka. Samtidigt betonas behovet av att tillföra 
existerande företag ny kompetens och nya kunskaper som bidrar till högre 
förädlingsvärde och nya innovativa produkter. 
OECD rekommenderar vidare att universiteten i regionen bör övergå till mer 
behovsdriven utbildning och forskning jämte innovationsstöd som riktas mot små- och 
medelstora företag. 
 
Genomförandet av Sveriges Innovationsriksdag 2019 ger förväntade effekter på sikt: 
För Blekinges del kommer det att innebära en större synlighet på nationell nivå vilket 
leder till fler nationella forskningsuppdrag till Blekinge. Nationell bevakning ger också 
synlighet för deltagande företag, högskola och organisationer. Fler forskningsuppdrag 
gör att Blekinge Tekniska Högskola kan utvecklas vidare och ökar förutsättningen för 
fler nystartade företag. Ökad synlighet för företagen ökar möjligheten till fler 
samarbeten och affärer. 
 

  Projekttid: 2019-01-01-2019-09-30 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 2018-11-14 
 Ansökan 2018-11-16 
 Budget 2018-10-24 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att anvisa 300 000 kr som medfinansiering för projektet Sveriges Innovationsriksdag 
2019 för år 2019 ur anslaget 1.1 regionala tillväxtåtgärder 
Medfinansieringen utgör 46,15 % 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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 C Information 

§ 50   
 
Regionala tillväxtmedel 
Mirja Rasmusen redogör för regionala tillväxtmedel. Bemyndiganderam, och 
utbetalningsram är ok inför avslut av 2018. 
För 2019 har Region Blekinge ansökt hos Tillväxtverket om utökad ram på 10 mnkr i 
regionala tillväxtmedel. 
 
Övertagande från Länsstyrelsen: 
Länsstyrelsen har begärt 10% (praxis 5%) i regionala tillväxtmedel 2019- vilket Region 
Blekinge motsätter sig. 
Länsstyrelsen har även fortsatt ta beslut om projekt som sträcker sig in på 2019 vilket 
kan innebära att Region Blekinge inte kan ta över samtliga pågående projekt utan att det 
får en negativ inverkan. Region Blekinge väljer vilka projekt som ska tas över. 
 
Finansiell ram 2019 (inriktning): 
Företagsstöd 5,0 
Innovationsinitiativet 5,7 
Projekt 4,3  
Totalt 15 mnkr 
 
Christer Nilsson avslutade genom att redogöra för beslutade projekt inom projektet Mat 
och livsmedel. 
Extra nationella medel, 2 mnkr, tillkom sent inför 2018. Genom utlysning har det 
beviljats medel på totalt 1 868 327 under 2018. 
 
Kulturella och Kreativa näringar 
Lisa Andersson redogör för projektet Kulturella och Kreativa näringar (KKN), ett projekt 
där två politikområden, näringsliv och kultur, går samman.  
Projektet beviljades 2 mnkr av 1:1 medel. 
 
Utvecklingsrådet har beviljat medel till fem projekt på 664 000 per 2018-10-01. 
 
Lisa redogör för kommande aktiviteter, bl a ska man  
- utveckla tätare samverkan mellan politikområdena kultur och närigsliv 
- bjuda in till referensgruppmöte med bransch- och näringslivsrepresentanter 
- stärka kommunernas arbete med att skapa mötesplatser o samverkan på lokal nivå 
- fortsatt samverkan med de Sydsvenska regionerna 
- fortsatt samarbete med med Skåne specifikt kring animation 
 
Projektet har hittills resulterat i bl a  
- nya typer av initiativ och projekt inom regional utveckling 
- nya intessanta samverkansinitiativ 
- stärkt samarbete på lokal och regional nivå inom KKN  
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att ta informationerna till dagens protokoll 
________  
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D Övrigt  
 
§ 51 
 
Fotografering på regionstyrelsen 12 december 
Marika Nilsson informerar om att fotografering av regionstyrelsens ledamöter till 
årsredovisningen sker på nästa sammanträde med regionstyrelsen, 12 december. 
 
Lokaler 
Regiondirektören informerar om lokaler i den nya Region Blekinge. 
Peter Lilja har arbetat med placering av landstingsdirektörens stab. 
Regiondirektören och kanslichefen har varit involverade i diskussionerna. 
Lokalerna i Länken är uppsagda fr o m årsskiftet 18/19. Då processen dragit ut på tiden 
har man tittat på en kortsiktig lösning, med möjlighet till förlängning, där regional 
utveckling ska sitta på våningen ovanför kulturen. 
Flytt sker den 11 och 12 december. 
 
Avslutning 
Dagens arbetsutskott är det sista för denna mandatperioden och därmed det sista i 
nuvarande Region Blekinge. 
Ordföranden tackar alla ledamöter och tjänstepersoner för ett mycket gott samarbete 
genom åren och för alla bidrag till länets utveckling. 
 
Lennarth Förberg (M) instämmer i att det varit intessanta och lärorika år och tackar 
ordföranden för goda insatser. 
_______  
 
 


