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Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslås besluta 

1. Att lägga månadsrapport per juli till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Resultat per juli 179,3 mnkr 

Budgeterat resultat per juli 34,7 mnkr 

Prognostiserat resultat 2019 1,8 mnkr 

Prognostiserad budgetavvikelse 2019 -57,6 mnkr 

Efter juli 2019 var Region Blekinges resultat 179,3 miljoner kronor vilket var 144,7 miljoner 

kronor bättre än budgeterat och 144,9 miljoner kronor bättre än efter samma period 2018. Den 

största förklaringen till det stora överskottet är en gynnsam utveckling av marknadsvärdet på 

innehavda värdepapper men även verksamhetens nettokostnad visar ett överskott mot budget. 

Verksamhetensresultat är 87,1 miljoner kronor efter juli. 

Nettokostnadsutvecklingen blev 2,4 procent och kostnadsutvecklingen 2,6 procent jämfört med 

föregående år. 

Region Blekinges prognos för 2019 är ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor, vilket är en 

negativ avvikelse i förhållande till budget på -57,6 miljoner kronor. Prognosen är samma som vid 

tertialrapporteringen per april och kommer att uppdateras i samband med delårsrapporteringen 

per augusti. 
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Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 215/19   Ärendenummer: 2019/01554 
 

Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 

Arbetsutskottet beslutar  
 

1. Att lägga månadsrapport per juli till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Resultat per juli 179,3 mnkr 
Budgeterat resultat per juli 34,7 mnkr 
Prognostiserat resultat 2019 1,8 mnkr 
Prognostiserad budgetavvikelse 2019 -57,6 mnkr 
Efter juli 2019 var Region Blekinges resultat 179,3 miljoner kronor vilket var 144,7 
miljoner kronor bättre än budgeterat och 144,9 miljoner kronor bättre än efter 
samma period 2018. Den största förklaringen till det stora överskottet är en 
gynnsam utveckling av marknadsvärdet på innehavda värdepapper men även 
verksamhetens nettokostnad visar ett överskott mot budget. Verksamhetensresultat 
är 87,1 miljoner kronor efter juli. 
Nettokostnadsutvecklingen blev 2,4 procent och kostnadsutvecklingen 2,6 procent 
jämfört med föregående år. 
Region Blekinges prognos för 2019 är ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor, 
vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget på -57,6 miljoner kronor. 
Prognosen är samma som vid tertialrapporteringen per april och kommer att 
uppdateras i samband med delårsrapporteringen per augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 
Bilaga: Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 
 

Protokollet ska skickas till 
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Region Blekinge 2019-08-06 Ärendenummer: 2019/01554 
Regionstaben Dokumentnummer: 2019/01554-2 
 
 
 
 
Till regionstyrelsen 
 
 
 
 
 

Månadsrapport juli 2019 
 

Sammanfattning 
 
Resultat per juli 179,3 mnkr 
Budgeterat resultat per juli 34,7 mnkr 
Prognostiserat resultat 2019 1,8 mnkr 
Prognostiserad budgetavvikelse 2019 -57,6 mnkr 
 
Efter juli 2019 var Region Blekinges resultat 179,3 miljoner kronor vilket var 144,7 miljoner 
kronor bättre än budgeterat och 144,9 miljoner kronor bättre än efter samma period 2018. Den 
största förklaringen till det stora överskottet är en gynnsam utveckling av marknadsvärdet på 
innehavda värdepapper men även verksamhetens nettokostnad visar ett överskott mot budget.  
 
Nettokostnadsutvecklingen blev 2,4 procent och kostnadsutvecklingen 2,6 procent jämfört med 
föregående år. 
 
Region Blekinges prognos för 2019 är ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor, vilket är en 
negativ avvikelse i förhållande till budget på -57,6 miljoner kronor. Prognosen är samma som vid 
tertialrapporteringen per april och kommer att uppdateras i samband med delårsrapporteringen 
per augusti. 
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Ekonomiskt resultat efter juli 2019 
 
Alla siffror 2018 är justerade enligt nya organisationen, det innebär att resultatet för 2018 är en 
sammanslagning av Landstinget Blekinge och kommunalförbundet Region Blekinge för att få 
jämförbarhet mellan åren. 
 

 
Tabell 1: Resultat efter juli 

 
Region Blekinges resultat efter juli månad uppgick till 179,3 miljoner kronor vilket var 144,7 
miljoner kronor bättre än budget och 144,9 miljoner kronor bättre än motsvarande period 
föregående år. Den främsta förklaring till det stora överskottet är högre finansiella intäkter 
beroende på uppskrivning av värdepapper till marknadsvärdet. Verksamhetens intäkter var 42,4 
miljoner kronor högre, verksamhetens kostnader 10,3 miljoner kronor högre och avskrivningarna 
var 10,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Sammanlagt blev verksamhetens nettokostnad 42,1 
miljoner kronor bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen blev 2,4 procent och 
kostnadsutvecklingen 2,6 procent jämfört med föregående år.  
 

 
Diagram 1: Utfall innevarande år och tre föregående år samt simulerad budget. Simulerad budget innebär att budgeten 
fördelats utifrån genomsnittlig budgetförbrukning per månad av tre senaste åren. Den simulerade budgeten följer 
säsongsvariationerna. Utfallet för 2016, 2017 och 2018 är inte korrigerat med kommunlaförbundet Region Blekinge. 
Utfall 2019 avser resultat exklusive finansiella intäkter och kostnader. 

 

Externt                                         

Belopp i mnkr

Utfall 

juli 2018

Utfall 

juli 2019

Utfall Ack tom       

juli 2018

Utfall Ack tom         

juli 2019

Budget Ack tom              

juli 2019

Ack budgetavvikelse 

tom juli 2019

Verksamhetens intäkter 83,8 77,8 612,8 635,8 593,4 42,4

Verksamhetens kostnader -436,3 -431,5 -3 507,3 -3 603,4 -3 593,2 -10,3

Avskrivningar -19,2 -19,0 -129,3 -127,7 -137,7 10,0

Verksamhetens nettokostnader -371,7 -372,6 -3 023,7 -3 095,3 -3 137,5 42,1

Skatteintäkter 318,9 335,5 2 232,3 2 348,3 2 359,4 -11,0

Generella statsbidrag & utjämning 114,2 119,2 799,7 834,1 824,1 10,0

Verksamhetens resultat 61,4 82,0 8,3 87,1 46,0 41,1

Finansiella intäkter 0,7 19,0 60,5 129,9 28,5 101,4

Finansiella kostnader -3,9 -6,2 -34,4 -37,6 -39,8 2,2

Resultat efter finansiella poster 58,2 94,7 34,4 179,3 34,7 144,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 58,2 94,7 34,4 179,3 34,7 144,7
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Genom att simulera budgeten utifrån en genomsnittlig historisk förbrukning fås ett bättre 
jämförelsevärde än en budget periodiserad i tolftedelar. I ovanstående diagram har budgeten 
simulerats på detta sätt. Utfallet till och med juli är 87,1 miljoner kronor och jämförbar simulerad 
budget är 42,6 miljoner kronor.  
 

Intäkter 

Verksamhetens intäkter var per juli 635,8 miljoner kronor, vilket var 42,4 miljoner kronor högre 
än budgeterat och 23,0 miljoner kronor högre än efter samma period 2018. 
 

Intäktsslag (Mnkr) 
Ack Budget-
avvikelse 

Skillnad jmf 
föregående 
år (-=lägre 
intäkter) 

Biljettintäkter trafik -2,6 3,6 

Patientavgifter öppen- & slutenvård  4,9 2,5 

Tandvårdsavgifter -8,0 1,5 

Ersättningar enligt riksavtal 21,0 21,6 

Ersättning högspecialiserad vård -0,8 0,5 

Specialdestinerade statsbidrag 5,9 16,5 

Övrigt 22,1 -23,3 

Totalt 42,4 23,0 
Tabell 2: Tabellen visar budgetavvikelse och skillnad jämfört med föregående år på de största intäktsslagen 

 
Ersättningar enligt riksavtal avviker positivt både mot budget och föregående år. Anledningen till 
detta är främst intäkter avseende artrosskolan som inte fanns förra året och som inte är 
budgeterade. De ökade intäkterna påverkar dock inte resultatet då Region Blekinge endast är 
mellanhand i denna del vilket innebär att det finns motsvarande utbetalning bokfört på annat 
konto. 
 
Avvikelsen mot budget för specialdestinerade statsbidrag beror främst på periodiseringseffekter. 
Skillnaden i utfall på specialdestinerade statsbidrag jämfört med föregående år beror dels på 
periodiseringseffekter men även på att utfallet totalt sett förväntas bli högre i år. 
 
Övriga intäkter är 23,3 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. De två enskilt 
största förklaringsposter är att försäljning av fastighetsservice är 8,7 miljoner kronor lägre i år och 
projektintäkterna i kompetenscentrum och regional utveckling är 9,2 miljoner kronor lägre i år. 
Den största enskilda förklaringen till den positiva avvikelsen mot budget är att en stor del av 
projektintäkterna inte är budgeterade. 
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Kostnader 

Verksamhetens kostnader var efter juli 3 603,4 miljoner kronor, vilket var 10,3 miljoner kronor 
högre än budgeterat och 96,1 miljoner högre än efter samma period 2018. Utvecklingen av 
verksamhetens kostnader (inklusive avskrivningar) jämfört med föregående år var 2,6 procent. 
Kostnadsutvecklingen för helåret 2018 var 3,2 procent (för Landstinget Blekinge). 
 

Kostnadsslag (Mnkr) 
Ack Budget-
avvikelse 

Skillnad jmf 
föregående 
år (-=högre 
kostnader) 

Personalkostnader exkl hyrpersonal 26,0 -17,3 

Varav pensionskostnader -6,3 21,7 

Hyrpersonal -45,7 -2,3 

Köpt vård 1,5 -5,8 

Läkemedel 10,4 -17,8 

Medicinskt material 3,4 -4,7 

Trafikentreprenadkostnader 14,9 -8,5 

Omvärdering av lager -4,1 -1,5 

Hälsoval 3,6 -10,2 

Ankomstregistrering -18,4 -1,1 

Övrigt -1,9 -26,9 

Totalt: -10,3 -96,1 
Tabell 3: Tabellen visar budgetavvikelse och skillnad jämfört föregående år på de största kostnadsslagen 

 
Egen personal 
Kostnaderna för den egna personalen uppgick per juli till 1 933 miljoner kronor, vilket var 26 
miljoner kronor högre än budgeterat och 17 miljoner kronor högre än föregående år. 2019 är 
regionen fler anställda i och med regionbildningen och den utförda arbetstiden ökar då. Det är 
främst personalkostnaderna inom hälso- och sjukvården som är högre än budgeterat.  
 
Den arbetade tiden kommenteras under avsnittet om personal. Det finns dock en månads 
förskjutning mellan den ekonomiska rapporteringen och tillgänglig personaldata.  
 
Inhyrd personal 
Kostnaderna för inhyrd personal var i juli 12,1 miljoner kronor, vilket var ca 1 miljon kronor 
högre kostnader än genomsnitt per månad 2019. Den ackumulerade kostnaden för hyrpersonal 
var efter juli 77,4 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljoner kronor högre än föregående år. 
 
Målet för oberoende av inhyrd personal i riket ligger på 2 procent av de egna 
personalkostnaderna. Efter juli är denna siffra 4,0 procent, vilket är samma nivå som 
motsvarande period föregående år. 
 
Köpt vård 
Kostnaderna för köpt vård ligger efter juli på en högre nivå än jämfört med samma period 
föregående år. Nedan finns en specifikation på de kostnader Region Blekinge haft hittills i år i de 
olika regionerna. Jämfört med budgeten ligger kostnaderna 1,5 miljoner kronor lägre.  
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Hittills i år har regionen haft färre dyra fall över en miljon kronor än jämfört med föregående år. 
Kostnadsökningen mot Kronoberg kan kopplas till den onkologiska vården som köps där. 

 

 
Tabell 4: Köpt vård från övriga regioner. 

 
Läkemedel 
Kostnaderna för läkemedel ligger under budgeterad nivå med ett överskott på 10,4 miljoner 
kronor, att jämföra med den positiva budgetavvikelsen som var 0,4 miljoner kronor efter maj. Av 
de 10,4 miljoner kronorna i överskott jämfört med budget kan 12,2 miljoner kronor härröras till 
receptläkemedel medan rekvisitionsläkemedel ligger 1,8 miljoner kronor sämre än budget. 
Differensen mot budgeten på rekvisitionsläkemedel har förbättrats med 2,6 miljoner kronor 
jämfört med ackumulerad budgetavvikelse efter maj.  
 
Kostnaderna är 17,7 miljoner kronor högre 2019 än 2018. Receptläkemedel har en 
kostnadsminskning på 2,3 procent jämfört med samma period 2018 medan rekvisitionsläkemedel 
har en kostnadsökning på 25,2 procent. Anledningen till detta är precis som tidigare månader, att 
ett par dyra läkemedel använts till fler indikationer 2019 än 2018 och därmed behandlas fler 
patienter. Även produktionsökningar inom operation har gjort att läkemedelskostnaderna ökat. 
Tillika gjordes en rättelse i redovisningen gällande läkemedel i februari 2018 vilket påverkade 
resultatet positivt 2018.  
 
Trafikentreprenadskostnader 
Trafikentreprenadkostnaderna är per juli 14,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. 
Trafikentreprenadkostnader är kostnader som är direkt kopplade till utförandet av 
kollektivtrafiken, exempelvis entreprenadkostnader till trafikutförare, underhåll och hyra av tåg 
samt banavgifter. Budgetavvikelsen beror främst på en periodiseringseffekt då kostnaderna är 
högre under andra halvåret. De högre kostnaderna på 8,5 miljoner kronor jämfört med 
föregående år beror främst på avtalade indexuppräkningar men också på beslutade utökningar i 
trafikutbudet. 
 
Hälsoval 
Kostnaderna avser främst utbetalning av hälsovalspeng till Blekinges vårdcentraler. De högre 
kostnaderna jämfört med 2018 beror främst på indexuppräkning av hälsovalspengen. 
 
Övriga kostnader 
Övriga kostnader har ökat med 26,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 
föregående år. En generell förklaring är kostnadsökning kopplad till indexreglerade avtal. I den 
följande texten kommenteras några av de största avvikelserna. 
 

Regioner (tkr)

Kostnad till och 

med juli          

2019

Kostnad till och 

med juli          

2018

Förändring Andel

Region Skåne 177 779           169 107           8 672                5%

Region Kronoberg 36 861             30 019             6 842                23%

Västra Götalandsregionen 6 152                9 081                2 929 -               -32%

Region Östergötland 3 113                4 931                1 818 -               -37%

Stockholms läns landsting 6 176                12 521             6 345 -               -51%

Region Kalmar 3 547                3 947                400 -                  -10%

Region Halland 1 343                1 201                142                   12%

Övriga 9 629                6 947                2 682                39%

Totalt 244 600           237 754           6 846               3%
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 Kostnaderna för inköp av datorer har ökat med 5,0 mnkr. Anledningen till att så mycket 
köpts in redan är att i april blev ett nytt avtal klart och det fanns en osäkerhet om 
leveranserna samtidigt som utbytet av datorer på grund av Windows 10 kördes igång. 

 Skadeståndskostnaden på 3,4 miljoner kronor för tvisten om lagerlokalen i Nättraby har 
bokförts under perioden. Det fanns ingen motsvarande kostnad under samma period 
2018. 

 Kostnaden för tolkar har ökat med 3,3 miljoner kronor. 

 
Den totala budgetavvikelsen per juli uppgår dock endast till -1,9 miljoner kronor. 
 

Skatteintäkter  

Fullmäktige beslutade höja utdebitering av skatt med 40 öre som gäller från 2019. I samband med 
samgåendet mellan kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge skedde en 
skatteväxling, 45 öre, mellan Blekinges kommuner och Region Blekinge. Skattesatsen var innan 
höjning 11,19 kronor och efter höjning (40 öre) och skatteväxlingen (45 öre) är Region Blekinges 
skattesats 12,04 kronor. 
 
Regionfullmäktige har tagit beslut i februari om att minska budgeten för skatteintäkterna med 20 
öre vilket motsvarar 67,2 miljoner kronor. Beslutet beror på att budget för skatteintäkter i 
regionplanen var beräknad på en skattehöjning motsvarande 60 öre.  
 
Skatteintäkternas utfall per juli 2019 är 2 348,3 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor sämre 
än budget. Utfallet inkluderar en prognos, från Sveriges kommuner och landsting, på en negativ 
slutavräkning (restskatt) på 30,7 miljoner kronor. Förra året i juli var utfallet 2 232,3 miljoner 
kronor vilket är 116 miljoner kronor mindre än juli 2019.  
 
Utfallet i Landstinget Blekinges resultat i juli 2018 är 2 118 miljoner kronor och sedan har det 
adderats ett beräknat belopp, 114,3 miljoner kronor, för det bidrag som Blekinges kommuner har 
gett kommunalförbundet Region Blekinge under perioden 2018.  

 

Generella statsbidrag och utjämning  

Generella statsbidragen, inklusive utjämningssystemet, till Region Blekinge var budgeterade i juli 
2019 till 824,1 miljoner kronor. Utfallet under årets sju första månader var 834,1 miljoner kronor 
vilket blir 10 miljoner kronor högre än budgeterat. I utfallet finns statsbidrag för 
välfärdsmiljarden med 13,7 miljoner kronor som är budgeterad med samma belopp. Det som 
avviker positivt, 25,8 miljoner kronor, mot budget är läkemedel, se nedan. Det som avviker mest 
negativt mot budget är inkomstutjämningsbidraget som är 10,5 miljoner kronor lägre än budget. 
 
Läkemedelsavtalet är klart för 2019 och statsbidraget som tilldelas Region Blekinge är 485,6 
miljoner kronor. I avtalet finns sidoöverenskommelser som beräknas ge en återbetalning till 
staten på cirka 25 miljoner kronor, en exakt summa kommer fastställas i slutet på året. Budgeten 
är beslutad till 441,5 miljoner kronor. 
 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna är bokförda till 129,9 miljoner kronor och budgeten är 28,5 miljoner 
kronor vilket blir en positiv budgetavvikelse med 101,4 miljoner kronor. De finansiella intäkterna 
är främst uppskrivning av värdepapper 109,1 miljoner kronor, rabatter på fondavgifter 3,5 
miljoner kronor och utdelning på aktier och räntefonder 15 miljoner kronor. Målet är att de 
finansiella intäkterna ska uppnå ett realt långsiktigt avkastningsmål på minst 3 procent i 
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genomsnitt över en 5-årsperiod. Budgeten för helåret är satt till 48,8 miljoner kronor. Från och 
med 2019 gäller nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Det innebär bland annat att 
finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. I redovisningen kommer Region Blekinge 
skriva upp eller ned finansiella instrument vid månadsskiften. Det innebär att Region Blekinges 
finansiella intäkter och kostnader kommer att förändras efter hur marknadsvärdet på 
värdepappren förändras.  
  
Utfall för de finansiella kostnaderna är 37,6 miljoner kronor. De hänförs främst till en finansiell 
kostnad på pensionerna med 35 miljoner kronor. Budgeten är 39,8 miljoner kronor vilket blir ett 
överskott på 2,2 miljoner kronor.   
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Personalfokus 
 

Anställd personal 

Rullande 12 utförd arbetstid (exklusive inhyrd personal) inklusive jour och beredskap, övertid, 
mertid och timanställningar, från 1 januari 2016 till 30 juni 2019. 

 
 
Diagram 2: Rullande 12 utförd arbetstid för anställd personal. 
 
Den utförda arbetstiden ökade från 1 januari 2016 till 30 juni 2016 och därefter stannade 
ökningen av. Den utförda arbetstiden i Region Blekinge, inklusive arbetad tid under jour och 
beredskap, övertid, mertid och timavlöning, omräknat till årsarbetare (1 760 timmar) ökade med 
cirka 105,8 årsarbetare jämfört med januari-juni 2018. Den personalgrupp som har ökat mest är 
Handläggare- och administratörsarbete med 69,0 årsarbetare. Ökningen beror på 
regionbildningen eftersom kommunalförbundet Region Blekinge är exkluderade i den utförda 
arbetstiden år 2018, men är inkluderade år 2019. Att exkludera medarbetares utförda arbetstid år 
2019 från delar som tidigare ingick i kommunalförbundet Region Blekinge är inte genomförbart 
eftersom medarbetare från kommunalförbundet Region Blekinge finns inom olika delar av 
organisationen. 
 
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, för månads- och timavlönade  

jan-jun 2019 jämfört med jan-jun 2018       

  2018 2019 Förändring 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 5,9% 5,7% -0,2% 

        

        
Externa avgångar i procent (exklusive 
pensionsavgångar)       

 jan-jun 2019 jämfört med jan-jun 2018       

  2018 2019 Förändring 

Externa avgångar 3,0% 2,8% -0,2% 

 
 
Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid har minskat med 0,2 % och det är 
långtidssjukskrivningen mer än 60 dagar som står för minskningen. Det har skett en minskning 
med 0,2 % när det gäller den externa rörligheten i procent i jämförelse med samma period år 
2018.  
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Arbetade timmar läkare 
Organisation: Hälso- och sjukvård     

Utförd arbetstid (exkl. inhyrd personal) inkl jour och beredskap, övertid, mertid och 
timanställningar i årsarbetare perioden jan-jun 2019 jämfört med jan-jun 2018 

Personalgrupp  2018 2019 Förändring 

Specialistkomp läkare 281,5 278,2 -3,2 

Icke specialistkomp läkare 180,4 186,5 6,1 

Total [årsarbetare]  461,9 464,8 2,9 

        

        

Utförd arbetstid (exkl. inhyrd personal) inkl jour och beredskap, övertid, mertid och 
timanställningar i årsarbetare perioden jan-jun 2019 jämfört med jan-jun 2018 

Kategori  2018 2019 Förändring 

ST-läkare 87,9 98,5 10,6 

 
En minskning av den utförda arbetstiden för specialistkompetenta läkare har skett med 3,2 
årsarbetare i jämförelse med år 2018 och minskningen har skett i området specialiserad vård med 
9,1 årsarbetare. Den främsta orsaken till minskningen är färre antal anställda. En ökning har skett 
med 5,9 årsarbetare för de övriga områdena.  
 
En ökning har skett för icke specialistkompetenta läkare med 6,1 årsarbetare och det är 
området nära vård som står för den ökningen med 6,8 årsarbetare. Det har skett en minskning i 
området specialiserad vård med 3,4 årsarbetare. En liten ökning har även skett i de övriga 
områdena. I denna grupp ingår ST-läkare, AT-läkare och underläkare. 
 
Den utförda arbetstiden för ST-läkarna har ökat med 10,6 årsarbetare och ökningen har skett i 
alla områden men mest för specialiserad vård med 7,5 årsarbetare. Ökningen beror på fler antal 
anställda ST-läkare. 
 

Inhyrd personal 

Utförd arbetstid i årsarbetare inhyrd personal perioden jan-jun 2019 jämfört med jan-jun 2018 

Personalgrupp Förvaltning  2018 2019 Förändring 

Läkare 

Offentlig Primärvård 30,1 36,2 6,1 

Blekingesjukhuset 13,4 13,8 0,4 

Psykiatri och Habilitering 8,1 7,2 -0,9 

Total 51,6 57,2 5,6 

Sjuksköterska 

Offentlig Primärvård 5,1 1,1 -4,0 

Blekingesjukhuset 6,3 8,4 2,1 

Total 11,4 9,5 -1,9 

Totalt [årsarbetare]    63,0 66,7 3,7 

 
Arbetade timmar perioden januari - juni (enligt timrapporteringssystem). Timmarna registreras i 
separat system, registrering görs i månad för utförande och skiljer sig därmed från registreringen 
av kostnader i ekonomisystemet som sker utifrån kända kostnader och inte kan göras bakåt i 
tiden. Det kan finnas eftersläp på fakturor, vilket innebär att siffrorna kan komma att ändras 
framöver.     
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Den utförda arbetstiden för inhyrd personal har ökat med 3,7 årsarbetare och det är läkarna som 
har ökat med 5,6 årsarbetare. Sjuksköterskorna har minskat med 1,9 årsarbetare och det är 
primärvården som står för den minskningen med 4,0 årsarbetare. Primärvården kommer dock att 
nyttja mer sjuksköterskor framöver enligt beställningar.  

 

Resultat och prognos per förvaltning 
Nedanstående tabell visar nämnder och förvaltningars ackumulerade resultat och prognos 
jämfört med budget. Prognoserna är samma som vid tertialrapporteringen per april och kommer 
att uppdateras till delårsrapporteringen per augusti. 
 

 
Tabell 5: Ackumulerad- och prognostiserad budgetavvikelse per förvaltning efter juli.  

 
 
 
Karlskrona enligt ovan 
 
 
 
    
Peter Lilja    Monica Magnusson 
Regiondirektör   Ekonomidirektör 

Prognos 

budgetavvikelse 

februari

Prognos 

budgetavvikelse 

april

Budgetavvikelse 

ack

Hälso- och sjukvård -136,7 -181,9 -91,4

Folktandvården -8,0 -8,0 -9,3

Regionservice 0,0 -1,5 1,8

Regional utveckling, kultur och bildning 0,0 -0,4 2,9

Blekingetrafiken 0,0 0,0 13,9

Patientnämnden 0,0 0,0 0,2

Hjälpmedelscenter 0,0 0,0 0,2

Regionstaben 0,0 0,0 -5,4

Regiongemensamt 2,7 5,8 41,7

Finansförvaltning 121,1 128,4 190,1

Totalt budgetavvikelse -20,9 -57,6 144,7

Budget 59,3 59,3

Prognos resultat 38,4 1,8



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 32 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 215/19   Ärendenummer: 2019/01554 
 

Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 

Arbetsutskottet beslutar  
 

1. Att lägga månadsrapport per juli till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Resultat per juli 179,3 mnkr 
Budgeterat resultat per juli 34,7 mnkr 
Prognostiserat resultat 2019 1,8 mnkr 
Prognostiserad budgetavvikelse 2019 -57,6 mnkr 
Efter juli 2019 var Region Blekinges resultat 179,3 miljoner kronor vilket var 144,7 
miljoner kronor bättre än budgeterat och 144,9 miljoner kronor bättre än efter 
samma period 2018. Den största förklaringen till det stora överskottet är en 
gynnsam utveckling av marknadsvärdet på innehavda värdepapper men även 
verksamhetens nettokostnad visar ett överskott mot budget. Verksamhetensresultat 
är 87,1 miljoner kronor efter juli. 
Nettokostnadsutvecklingen blev 2,4 procent och kostnadsutvecklingen 2,6 procent 
jämfört med föregående år. 
Region Blekinges prognos för 2019 är ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor, 
vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget på -57,6 miljoner kronor. 
Prognosen är samma som vid tertialrapporteringen per april och kommer att 
uppdateras i samband med delårsrapporteringen per augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 
Bilaga: Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
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Ekonomienheten          2019-06-19 Ärendenummer 2019/01363 

Marie Håkansson  Dokumentnummer  2019/01363-1 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Budgetomfördelningar regionstyrelsen augusti 2019 

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

1. Att omfördela 260 000 kr i personalbudget från regiondirektörens stab till driftsbudget på 
regiongemensam förvaltning avseende kostnader kopplade till Sydarkivera 2019,  

2. Att omfördela 8 000 kr i personalrelaterad driftsbudget från regiondirektörens stab till 
driftsbudget på regiongemensam förvaltning avseende kostnader kopplade till Sydarkivera 
2019, samt 

3. Att finansiering av Sydarkivera 2020 tas upp på höstens budgetberedning.  

 

Sammanfattning 

Föreslagen budgetomfördelning till regionstyrelsen i augusti avser omfördelning av budgetmedel 

från regiondirektörens stab till regiongemensam förvaltning avseende kostnader 2019 kopplade 

till Region Blekinges nya arkivmyndighet Sydarkivera. Totalt 268 000 kr. Finansiering avseende 

2020 kommer att tas upp på höstens budgetberedning.  

Bakgrund 

Region Blekinge har anslutit sig till kommunalförbundet Sydarkivera. Genom medlemskapet får 

regionen råd och stöd när det gäller arkiv och dokumenthantering, informationskartläggning med 

mera. Syftet är att förbättra informationshanteringen och säkerställa långsiktigt hållbar 

informationsförsörjning och digitalt bevarande 
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Karlskrona enligt ovan 
 
 
 
Peter Lilja 
Regiondirektör  

Monica Magnusson 
Ekonomidirektör 

 
 
 
 

 

Bilaga 

 2019/00370-6 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 
april 2019 – Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av 
arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera 

 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 11 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 196/19   Ärendenummer: 2019/01363 
 

Budgetomfördelningar regionstyrelsen augusti 2019 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta 
 

1. Att omfördela 260 000 kr i personalbudget från regiondirektörens stab till 
driftsbudget på regiongemensam förvaltning avseende kostnader kopplade 
till Sydarkivera 2019,  

2. Att omfördela 8 000 kr i personalrelaterad driftsbudget från 
regiondirektörens stab till driftsbudget på regiongemensam förvaltning 
avseende kostnader kopplade till Sydarkivera 2019, samt 

3. Att finansiering av Sydarkivera 2020 tas upp på höstens budgetberedning.  

 

Sammanfattning 

Föreslagen budgetomfördelning till regionstyrelsen i augusti avser omfördelning av 
budgetmedel från regiondirektörens stab till regiongemensam förvaltning avseende 
kostnader 2019 kopplade till Region Blekinges nya arkivmyndighet Sydarkivera. 
Totalt 268 000 kr. Finansiering avseende 2020 kommer att tas upp på höstens 
budgetberedning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionstyrelsen augusti 2019 
Bilaga: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2019 
antagande ang. överlämnande av arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet 
Sydarkivera. 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 



    

  Regionfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(62) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62/19   Ärendenummer: 2019/00370 
 

Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av 
arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag 
  

1. Att utse Sydarkiveras förbundsstyrelse till arkivmyndighet för Region 

Blekinge och dess helägda bolag från 2019-07-01. 

2. Att uppdra åt regiondirektören att ingå avtal med Sydarkivera enligt bifogat 

avtalsförslag  

3. Att upphäva arkivreglemente fastställt av landstingsfullmäktige 1992-09-28 

för Region Blekinge och dess helägda kommunala bolag  

4. Att fastställa arkivreglemente för Region Blekinge och dess helägda bolag 

från 2019-07-01. 

Sammanfattning 
Förelåg ärende nr 25 angående antagande av nytt arkivreglemente samt 
överlämnande av arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera.  
 

Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde den 27 mars 2019 § 89 behandlat ärende 
angående antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av 
arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera.  

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Blekinge och dess helägda bolag.  
Regionfullmäktige fattade 2019-02-27 beslut om inriktningen för regionens framtida 
slutarkiv. Beslutet innebar medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.  
    Sydarkivera är en arkivorganisation för kommuner och regioner 
som är slutarkiv för digital information. Möjlighet finns att också utse Sydarkivera 
till att ta över ansvaret för det analoga slutarkivet. För att kunna utse Sydarkiveras 
förbundsstyrelse till arkivmyndighet krävs att gällande arkivreglemente upphävs och 
nytt antas enligt föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande: Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av 
arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera. 
Bilaga: Arkivreglemente för Region Blekinge. 
Bilaga: Avtal om anslutande tjänst 



    

  Regionfullmäktige 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(62) 

Sammanträdesdatum:  

2019-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Bilaga: Protokollsutdrag § 87 arbetsutskottet angående antagande av nytt 
arkivreglemente samt överlämnande av arkivmyndighetsansvar till 
kommunalförbundet Sydarkivera.  
Bilaga: Regionstyrelsens beslut angående antagande av nytt arkivreglemente samt 
överlämnande av arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera. 
Bilaga: Protokollsutdrag § 89 regionstyrelsen  angående antagande av nytt 
arkivreglemente samt överlämnande av arkivmyndighetsansvar till 
kommunalförbundet Sydarkivera.  

 
 

Protokollet ska skickas till 
Sydarkivera  
Regiondirektören 
Kanslienheten 
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 11 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 196/19   Ärendenummer: 2019/01363 
 

Budgetomfördelningar regionstyrelsen augusti 2019 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta 
 

1. Att omfördela 260 000 kr i personalbudget från regiondirektörens stab till 
driftsbudget på regiongemensam förvaltning avseende kostnader kopplade 
till Sydarkivera 2019,  

2. Att omfördela 8 000 kr i personalrelaterad driftsbudget från 
regiondirektörens stab till driftsbudget på regiongemensam förvaltning 
avseende kostnader kopplade till Sydarkivera 2019, samt 

3. Att finansiering av Sydarkivera 2020 tas upp på höstens budgetberedning.  

 

Sammanfattning 

Föreslagen budgetomfördelning till regionstyrelsen i augusti avser omfördelning av 
budgetmedel från regiondirektörens stab till regiongemensam förvaltning avseende 
kostnader 2019 kopplade till Region Blekinges nya arkivmyndighet Sydarkivera. 
Totalt 268 000 kr. Finansiering avseende 2020 kommer att tas upp på höstens 
budgetberedning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionstyrelsen augusti 2019 
Bilaga: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2019 
antagande ang. överlämnande av arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet 
Sydarkivera. 
 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
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Ekonomienheten          2019-06-25 Ärendenummer 2019/01336 

Marie Håkansson  Dokumentnummer  2019/01336-2 

     

Till Regionstyrelsen 

   

 

 

Rekommendation om gemensamma 

utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i 

primärvården samt lägsta nivå för patientavgift 

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslås besluta 

1. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring utomlänsersättning för digitala 
vårdtjänster i primärvården, samt 

2. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring kriterierna för att en digital kontakt 
ska vara ersättningsberättigad. 

 

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta  

3. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring lägsta nivå för patientavgift vid 
digitala besök. 

4. Att patientavgiften ska börja gälla från och med 4 september 2019.  

 

Sammanfattning 

Den 14 juni 2019 beslutade styrelsen för SKL om ”Rekommendation om gemensamma 
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m.”. Tidigare ersättningsnivåer 
har nu reviderats och Region Blekinge rekommenderas att tillämpa följande ersättningar: 
 

- 500 kr för en digital läkarkontakt 

- 425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut 

- 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal 

Samt att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt ska vara ersättningsberättigad: 
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- Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård 
- Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och inrapportering 
- Kontakten ska föregås av en sortering 
- Kontakten ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering 

Den 16 mars 2018 beslutade styrelsen för SKL om ”Patientavgifter vid digitala vårdmöten”. I 

denna rekommendation rekommenderar SKL´s styrelse regionerna att tillämpa en lägsta nivå för 

patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i primärvården, oavsett teknik.   

 

Bakgrund 

Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälso- och sjukvård 
med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster är en nödvändig och naturlig del av dagens 
och morgondagens vårdutbud då de, rätt använda, är kraftfulla verktyg för att möta många av de 
utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. 
 
I maj 2017 beslutade SKL´s styrelse om en rekommendation om gemensamma 
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården. Frågan om en ändring av de 
rekommenderade ersättningsnivåerna aktualiserades under 2018. Motivet till denna 
rekommendation är en uttrycklig önskan från regionerna att justera nuvarande ersättningsnivåer. 
 
Under 2018 gjordes en regiongemensam utvärdering av den självkostnadskalkyl som låg till grund 
för ersättningsnivåerna i den nuvarande rekommendationen, utifrån mer aktuella data och vissa 
ändrade antagande. Utvärderingen remissbehandlades och synpunkter inhämtades både från 
regionernas ekonomidirektörer och från de digitala aktörerna.  
 
Frågan om nivåerna på utomlänsersättningen för digitala vårdtjänster har varit föremål för en 
lång beredningsprocess, både på tjänstepersonsnivå i regionerna och i SKL´s politiska organ. 

Regionernas tjänstepersonsledningar har tillstyrkt en sänkning i enlighet med utvärderingen.  
 
SKL beslutade den 14 juni 2019 om ”Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar 
för digitala vårdtjänster i primärvården m.m.”.  
 
Rimliga ersättningsnivåer har satts till 500 kronor för läkarkontakt, 425 kronor för kontakt med 
kurator/psykolog/psykoterapeut respektive 275 kronor för kontakt med annan legitimerad 
sjukvårdspersonal. 
 
Den 16 mars 2018 beslutade SKL´s styrelse om en rekommendation kring patientavgift vid 
digitala vårdmöten. Styrelsen rekommenderar landsting och regioner att ta ut en lägsta nivå på 
patientavgiften på 100 kr vid digitala vårdkontakter inom primärvården, oavsett teknik. Landsting 
och regioner har idag stor frihet att ta ut olika avgifter för olika typer av tjänster. Avgiftsfrihet kan 
innebära en risk för ökad konsumtion av vård som inte är helt motiverad av medicinska skäl.  
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Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja  
Regiondirektör 

Monica Magnusson 
Ekonomidirektör  
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Bilaga 

 Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) om Rekommendation om 
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m. 

 Meddelande från SKL:s styrelse (5/2018)  om ”Patientavgifter vid digitala 
vårdmöten” 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 12 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 197/19   Ärendenummer: 2019/01336 
 

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för 
digitala vårdtjänster i primärvården samt lägsta nivå för 
patientavgift 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring utomlänsersättning för 
digitala vårdtjänster i primärvården, samt 

2. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring kriterierna för att en 
digital kontakt ska vara ersättningsberättigad. 

 

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta  

3. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring lägsta nivå för 
patientavgift vid digitala besök. 

4. Att patientavgiften ska börja gälla från och med 4 september 2019.  

Sammanfattning 
Den 14 juni 2019 beslutade styrelsen för SKL om ”Rekommendation om 
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m.”. 
Tidigare ersättningsnivåer har nu reviderats och Region Blekinge rekommenderas 
att tillämpa följande ersättningar: 
 

- 500 kr för en digital läkarkontakt 

- 425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut 

- 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal 

Samt att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt ska vara 
ersättningsberättigad: 

- Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård 
- Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och inrapportering 
- Kontakten ska föregås av en sortering 
- Kontakten ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 13 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Den 16 mars 2018 beslutade styrelsen för SKL om ”Patientavgifter vid digitala 
vårdmöten”. I denna rekommendation rekommenderar SKL´s styrelse regionerna 
att tillämpa en lägsta nivå för patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i 
primärvården, oavsett teknik.   
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för 
digitala vårdtjänster i primärvården samt lägsta nivå för patientavgift. 
Bilaga: Meddelande från SKL;s styrelse – utveckling av digitala vårdtjänster 
Bilaga: Meddelande från SKL;s styrelse – patientavgifter vid digitala vårdmöten 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



Från: Styrelsesekretariatet <Styrelsesekretariatet@skl.se> 
Skickat: den 14 juni 2019 16:41 
Till: Styrelsesekretariatet 
Kopia: Rönn Agneta; Sundström Patrik; Stors Inga-Lill; Boman Anna 
Ämne: Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) om Rekommendation om 

gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i 
primärvården m.m.  

Bifogade filer: 08-2019-SIGN-Digitala-vardtjanster-NY.pdf 
 

Till samtliga regionstyrelser 
 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 14 juni 2019 beslutat om Rekommendation 
om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m., se 
bilaga. 
 
För frågor om rekommendationen kontakta Agneta Rönn, avdelningen för ekonomi och 
styrning, SKL, tfn: 08-452 7997, e-post agneta.ronn@skl.se  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsesekretariatet 
 
 
Styrelsesekretariatet 
Avdelningen för administration 
_________________________________ 
 
Sveriges Kommuner och Landsting  
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 00 00 
www.skl.se 
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Meddelande från styrelsen - Utvecklingen av digitala
vårdtjänster

Ärendenr : 18/05148

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde
den 14 juni 2019 beslutat

att rekommendera regionerna att tillämpa följande gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården

- 500 kr för en digital läkarkontakt

- 425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut

- 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal

Ersättningarna är beräknade inklusive patientavgift och för att de även ska täcka
vårdgivarens kostnader för provtagning och medicinsk service i s amband med
kontakten.

att rekommendera regionerna att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt
ska vara ersättningsberättigad

- Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård

- Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och inrapport ering

- Kontakten ska föregås av en sortering

- Kontakten ska föregås av id - kontroll genom stark autentisering

att rekommendera regionerna att säkra att samtliga vårdgivare inom av regionen
finansierad hälso - och sjukvård, även i samband med digitala vår dkontakter,

- tillgodoser patients begäran om provtagning och medicinsk service grundad
på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,

- låter provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i
Sverige, på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i läkarkontakten och inte
föranleda ytterligare patientavgift,

- på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrerar
patientavgifter som betalats till offentligt finansierad vårdgivare i Sverige inom
ramen för patientens högkostnadsskydd.



 2019-06-14 Vårt dnr  

  18/05148  
    

    

   

 

att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att omgående godkänna och senast 
1 oktober 2019 tillämpa denna rekommendation. 

 

Bakgrund 

Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster är en nödvändig och 
naturlig del av dagens och morgondagens vårdutbud då de, rätt använda, är kraftfulla 
verktyg för att möta många av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. 
En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar har stora 
möjligheter att göra vården både bättre och mer tillgänglig för patienter och samtidigt 
effektivare för samhället. Samtidigt är det, för såväl regioner som huvudmän för 
hälso- och sjukvården, viktigt att skapa förutsättningar för att nya arbetssätt och nya 
erbjudanden kan integreras i det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet 
på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som värnar principerna om en god vård som 
ges efter behov, är kostnadseffektiv och som systematiskt kvalitetssäkras och 
utvecklas.  

I maj 2017 beslutade SKL:s styrelse om en rekommendation om gemensamma 
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården. Ersättningsfrågan är en 
av flera strategiska frågor som bör ses i ett samlat perspektiv. Frågan om en ändring 
av de rekommenderade ersättningsnivåerna aktualiserades under 2018. Motivet till 
denna rekommendation är en uttrycklig önskan från regionerna att justera nuvarande 
ersättningsnivåer. Samtidigt fortsätter arbetet med att i övrigt skapa tydligare 
spelregler i frågor om marknadsföring, triagering samt avtalsformer och 
ersättningsmodeller som möjliggör att digitala vårdtjänster kan användas som en 
integrerad och komplementär del av vårdutbudet i hela landet.  

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08 - 452 70 00, Fax: 08 - 452 70 50
Org nr: 222000 - 0315, info@skl.se , www.skl.se

Avdelningen för ekonomi och styrning

Avdelningen för v ård och omsorg

R ekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården m.m.

B eslut

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 1 4 juni 2019

att rekommendera regionerna att tillämpa följande gemensamma utomlänsersättningar
för digitala vårdtjänster i primärvården

o 500 kr för en digital läkarkontakt
o 425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut
o 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal

Ersättningarna är beräknade inklusive patientavgift och för att de även ska täcka vård -
givarens kostnader för provtag ning och medicinsk service i samband med kontakten.

att rekommendera regionerna att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt
ska vara ersättningsberättigad

o Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård
o Kontakten ska uppfylla regionens krav på j ournalföring och

inrapportering
o Kontakten ska föregås av en sortering
o Kontakten ska föregås av id - kontroll genom stark autentisering

att rekommendera regionerna att säkra att samtliga vårdgivare inom av regionen
finansierad hälso - och sjukvård, även i samband med digitala vårdkontakter,

o tillgodoser patients begäran om p rovtagning och medicinsk service
grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,

o låt er provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad
vårdgivare i Sverige, på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i
läkarkontakten och inte föranleda ytterligare patientavgift ,

o på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrera r
pati entavgifter som betalats till offentligt finansierad vårdgivare i
Sverige inom ramen för patientens högkostnadsskydd.

att i skrivelse till regionerna rekommendera dem att omgående godkänna och senast 1
oktober 2019 tillämpa denna rekommendation.

Denna reko mmendation ersätter tidigare rekommendation från maj 2017.
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Grunderna för beslutet beskrivs i under bilaga .
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Underlag för ny rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster m.m.

Bakgrund

Utvecklingen av den digitala vården har gått snabbt de senaste åren. Framför allt har
antalet kontakter ökat kraftigt hos de privata s.k. nätläkarna men även hos regionerna
har volymen av digitala kontakter ökat. En stor del av ökningen handlar om
läkarkon takter via olika kanaler – video eller chatt – men även andra yrkesgrupper
erbjuder i ökande utsträckning möjlighet till kontakt och behandling via nätet.

SKL:s styrelse beslutade i maj 2017 om en rekommendation till landstingen om
gemensamma utomlänsersä ttningar för digitala vårdkontakter (Dnr 17/02367).
Bakgrunden var att e tt fåtal privata aktörer hade börjat erbjuda digital vård i större
omfattning under 2016 . Via underleverantörsavtal med privata vårdcentraler kom de
in i vårdvalet för primärvård och f ick tillgång till offentlig finansiering. Innebörden i
SKL:s rekommendation var en halvering av den tidigare gällande nivån för
utomlänsersättning för digitala kontakter i den region där flera digitala vårdgivare
startat sin verksamhet .

Rekommendationen från maj 2017

Den rekommenderade nivån för den gemensamma utomlänsersättningen från maj
2017 baserades på en självkostnads kalkyl som skattade olika kostnadskomponenter.
Utifrån kalkylen sattes ersättningsnivåerna till 650 kronor för digital läkarkontakt, 6 00
kr för digital kontakt med psykolog eller kurator samt 300 kr för digital kontakt med
annan sjukvårdspersonal. Ersättningarna inkluderar patientavgift. I ersättning en ingår
också kompensation för provtagning och medicinsk service, för vilken vårdgivaren
alltså bör ha fullt kostnadsansvar.

I rekommendationen formuleras också vissa gemensamma krav på de digitala
vårdtjänsterna, vilka ska vara uppfyllda för att de ska berättiga till ersättning.

Besöket ska utgöra ”kvalificerad sjukvård” enligt Socialstyrel sens definition, dvs.
det ska inte vara fråga om rådgivning eller enklare vårdåtgärder
Besöket ska uppfylla samma krav på journalföring och inrapportering m.m. som
andra, motsvarande besök i primärvården enligt respektive regions krav
Besöken ska föregå s av en ”sortering” för att utesluta symtom och diagnoser som
bör tas omhand av den fysiska vården eller som inte kräver läkarvård
Besöken ska föregås av id - kontroll av patienten genom stark autentisering
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Ytterligare ett krav är att den vårdgivare som er bjuder hälso - och sjukvård via digitala
tjänster har rutiner för remiss och svar vid behov av provtagning och annan medicinsk
service.

Utvärdering av kostnadskalkylen för nuvarande ersättnings -
nivåer

Under 2018 gjordes en regiongemensam utvärdering av den själv kostnadskalkyl som
låg till grund för ersättningsnivåerna i den nuvarande rekommendationen1, utifrån mer
aktuella data och vissa ändrade antaganden. Enligt denna utvärdering skulle
ersättningsnivåerna kunna sänkas väsentligt – till 450 kronor för en läkarkontakt, 4 2 5
kronor för en kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut och 200 kronor för en
kontakt med annan sjukvårdande personal . De beräknade nivåerna beskrevs som
”rimliga i en mogen verksamhet med stora volymer och låga marginalkostnader men
inte anpassade för en verksamhet under uppbyggnad eller med stora utvecklings -
inslag”.

De delar i kalkylen som justera de s och som bidrog till den beräknade sänkningen var
antagandena om lönenivå, övriga kostnader, kostnader för medicinsk service och
p roduktivitet.

Utvärderingen remissbehandlades och synpunkter inhämtades både från regionerna s
ekonomidirektörer och från de digitala aktörerna. Remissbehandlingen visade att det
fanns samstämmighet när det gäller ändringen av antagandena om lönenivå. Däre mot
fanns det olika uppfattningar om antagandena rörande övriga kostnader (bl.a.
utvecklingskostnader) , produktivitet och medicinsk service. I dessa delar fanns inte
heller entydiga underlag för de ändrade antagandena.

D e digitala aktörerna framförde krit iska synpunkter framför allt när det gäller att för
liten hänsyn tagits till kostnader för fortsatt utveckling och kostnader för att en stor del
av de digitala kontakterna sker utanför normal arbetstid . Mot detta ska ställas att
primärvårdsuppdraget i de f lesta regioner endast i mindre utsträckning innefattar krav
på att tillhandahålla vård även på kvällar och helger.

Överväganden kring en ny rekommendation

Inledning

D et finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälso - och
s jukvård med stöd av digitala lösningar. Rätt använda är de kraftfulla verktyg för att
möta många av de utmaningar som hälso - och sjukvården står inför. För såväl regioner
som huvudmän för hälso - och sjukvården är det viktigt att skapa förutsättningar för a tt

1 Underlag för beredning inför ev. revidering av rekommendationen om gemensam utomlänsersättning
för digitala vårdtjänster, SKL 2018 - 11 - 19.



2019 - 06 - 14 5 ( 8 )

Avdelningen för e konomi och styrning
Avdelningen för v ård och omsorg

UNDER BILAGA

nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det offentligfinansierade hälso -
och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som värnar
principerna om en god vård som ges efter behov, är kostnadseffektiv och som
systematiskt kv alitetssäkras och utvecklas. Att skapa tydligare spelr egler i frågor om
ersättningar och därtill hörande frågor är ett viktigt led i ett arbete som stödjer
utvecklingen av framtidens hälso - och sjukvård.

Genom detta ärende läggs därmed grunden för en färd plan som konkretiserar de frågor
som framöver bör omhändertas gemensamt och i vilka steg ett genomförande kan ske.

Vid sidan av ersättningsnivåer na är bl.a. frågan om anamnesupptagning och triagering
(guidning) viktig (frågan behandlas också i bilaga 2 t ill detta ärende) . D et finns en
osäkerhet om i vilken utsträckning de digitala vårdkontakterna är att betrakta som
hälso - och sjukvård eller egenvård samt om vården ges på rätt vårdnivå. Utifrån en
nulägeskartläggning av de digitala aktörernas arbetssätt och ve rktyg för
anamnesupptagning kan generellt konstatera s att samtliga aktörer har strukturerade
sätt för att ta upp anamnes och genomföra triage, även om sätten skiljer sig åt. Vidare
ger kartläggningen vid handen att omkring 20 - 25% av de invånare som k ontaktar de
digitala aktörerna triageras antingen till egenvård eller rekommenderas ett fysiskt
besök, utan att ersättning begärs .

N ationellt gemensamma kriterier och riktlinjer för anamnesupptagning och triagering
övervägs. S yfte t är att tydliggöra vikte n av att hälso - och sjukvård ska föregås av en
bedömning av patientens vårdbehov och brådskandegrad, samt på vilken vårdnivå och
med vilken kompetens behovet bäst tillgodoses.

En annan viktig fråga gäller marknadsföring (frågan behandlas också i bilaga 3 till
detta ärende). E n nationell branschöverenskommelse och regiongemensamma
riktlinjer för marknadsföring av hälso - och sjukvård kan skapa likvärdiga villkor för
marknadsföring och bidra till att invånare får god och relevant information om de
tjänster so m erbjuds inom offentligfinansierad hälso - och sjukvård. En
marknadsföring som är tydlig, informativ, baserad på fakta och som utgår efter
gemensamma principer kan även bidra till att underlätta invånares val samt
upprätthålla ett högt förtroende för svens k hälso - och sjukvård.

Revidering av nivån på utomläns ersättning arna

Frågan om nivåerna på utomläns ersättning en för digitala vårdtjänster har varit föremål
för en lång beredningsp rocess, både på tjänstepersonsnivå i regionerna och i SKLs
politiska organ. R egionernas tjänstepersonsledningar har tillstyrkt en sänkning i
enlighet med utvärderingen.

Frågan om ersättningsnivåer har både principiella och ekonomiska implikationer och
behöver ses i ett brett perspektiv . Underlaget för beredningen har varit den
kos tnadskalkyl som beskrivits ovan, och som har sökt beakta ett antal relevanta,
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kostnadsmässiga faktorer. För delar av kalkylen finns inte entydiga underlag. Därtill
finns det ytterligare aspekter som inte enkelt låter sig värderas i en kostnadskalkyl.

I de politiska diskussioner na har från många håll hänvisats till det framtagna
underlaget som fullgott för ett beslut i frågan, och att det brådskar. Från andra håll har
samtidigt lyft s olika argument mot en kraftig sänkning av ersättningsnivåerna. Viktiga
skä l anses vara att en väsentligt sänkt ersättning kan försvåra möjligheterna till fortsatt
utveckling av och god tillgänglighet till sådana digitala tjänster som många patienter
uppenbarligen värderar högt och som kan bidra i utvecklingen mot en mer effektiv
och tillgänglig hälso - och sjukvård .

Ytterligare en aspekt är relationen mellan ersättningsnivåerna för de olika
yrkeskategorierna . I den politiska diskussionen har framförts argument , kopplade till
strävan mot lägsta effektiva omhändertagandenivå, som pekar mot att relativt sett lyfta
nivåerna för andra kategorier än läkare något.

Reviderade ersättningsnivåer behöver mot den beskrivna bakgrunden bygga på en
sammanvägd bedömning utifrån dels tillgängliga underlag om kostnader, dels en
värdering av aspekt er som svårligen kan beräknas och dels en något förändrad relation
mellan nivåerna för olika yrkesgrupper.

Rimliga ersättningsnivåer som ligger mellan de nuvarande nivåerna och de nivåer som
beräknats i den reviderade kalkylen och som beaktar övriga aspek ter har satts till 500
kronor för läkarkontakt, 425 kronor för kontakt med kurator/psykolog/psykoterapeut
respektive 275 kronor för kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal.

Andra frågor som behöver omfattas av en ny rekommendation

Patienternas till gång till provtagning och medicinsk service m.m.

Riksavtalet för utomlänsvård2 innebär att en patients begäran om att få medicinsk
service utförd ska tillgodoses, om remiss har utfärdats av en offentligt finansierad
vårdgivare.

Förutsättningarna för patie nter att få provtagning och medicinsk service utförd efter en
digital läkarkontakt varierar över landet. En patients begäran att, efter remiss från
vårdgivare som erbjuder hälso - och sjukvård via digitala tjänster, få medicinsk service
utförd tillgodoses i nte hos alla vårdgivare. Denna inställning försvårar och begränsar
patientens valmöjligheter, samt innebär att potentialen med digitalisering inte
utnyttjas till fullo. Det förekommer också att patienter får betala en ny patientavgift
vid provtagning, och att de vårdgivare som erbjuder digitala kontakter faktureras
belopp för provtagning och analys som inte är förenliga med den princip om skälig
ersättning som uttryckt i Riksavtalet.

2 Kapitel 5
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Kontraktet mellan kontraktsslutande region och utföraren reglerar kostna dsansvaret
för beställd medicinsk service. Detta gäller också när beställaren är underleverantör
till en vårdcentral/motsvarande. I normalfallet är ansvaret för medicinsk service
decentraliserat inom vårdval primärvård. Detta innebär att remitterande vårdg ivare
både är remittent, medicinskt ansvarig för ställningstagande till remissvar (dvs. för
resultatet av genomförda provtagningar och röntgenundersökningar) och
kostnadsansvarig för sina beställningar av medicinsk service.

Om beställaren (remittenten) in te har det fulla kostnadsansvaret för medicinsk service,
b ehöver det framgå av den medicinska beställningen (remissen) om det är
kontraktsslutande region som ska faktureras direkt. I de flesta fall är det dock
beställaren av medicinsk service som fakturera s för den utförda tjänsten.

Regionerna rekommenderas mot den här angivna bakgrunden ge information/
anvisning till samtliga vårdgivare i offentligt finansierad primärvård, med följande
innehåll:

Provtagning och medicinsk service grundad på remiss från of fentligt
finansierad vårdgivare ska på patients begäran tillgodoses även i samband med
en digital läkarkontakt.
Vårdgivaren, även när denne är remittent av medicinsk service i samband med
en digital läkarkontakt, faktureras för utförd provtagning, analyse r, röntgen,
om kostnadsansvar följer av kontraktet och därmed medger en sådan
hantering.
Den provtagning som föranleds av remiss från digital vårdkontakt ingår, på
samma sätt som vid fysiska besök, i läkarkontakten och ska inte föranleda
någon ny patienta vgift.

Det behöver finnas tydliga riktlinjer gentemot de som utför provtagning, medicinsk
service och röntgen efter remiss i samband med en digital läkarkontakt att den princip
om skälig prissättning som uttrycks i Riksavtalet tillämpas vid fakturering.

Registrering av patientavgift för högkostnadsskyddet

Ytterligare ett område som bör uppmärksammas är patientens möjligheter att få sitt
högkostnadsskydd registrerat. Regionerna rekommenderas mot den bakgrunden ge
information/anvisning till samtliga vårdgiv are i offentligt finansierad primärvård , med
följande innehåll:

På patientens begäran ska alla offentligt finansierade hälso - och
sjukvårdsverksamheter, mot uppvisande av kvitto, registrera även
patientavgifter som betalats för digitala kontakter till offe ntligt finansierad
vårdgivare, inom ramen för patientens högkostnadsskydd.

På sikt vore det önskvärt att alla offentligt finansierade vårdgivare är anslutna till
nationella lösningar för e - frikort.
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Avdelningen för e konomi och styrning
Avdelningen för v ård och omsorg

UNDER BILAGA

Rekommendationens tillämpning

De rekommenderade e rsättnin garna enligt ovan för eslås fastställas av regionerna i
respektive sjukvårdsregion och tas in i de regionala prislistorna, på samma sätt som
gäller all annan utomlänsvård.

Utomlänsersättningen ska alltid tillämpas vid utomlänsfakturering. Vilka ersättningar
som ska gälla i förhållande till vårdgivarna beslutas av varje region . Om enskilda
regioner gör egna upphandlingar av digitala tjänster till ett annat pris än det föresla gna
utomlänspriset bör det senare ändå tillämpas vid utomlänsfakturering. Det motsvarar
den praxis som idag tillämpas vid utomlänsfakturering för vård enligt Lagen om
valfrihet (LOV) .

I Riksavtalet för utomlänsvård regleras att nya regionala priser kan gä lla tidigast från
månaden efter beslutet i samverkansnämnden. Några avsteg från den principen har
inte diskuterats. Nuvarande prislista kan därför förväntas gälla till nytt beslut i
samverkansnämnden är taget.

Varför behövs en rekommendation från SKL?

At t SKL rekommenderar en för hela landet gemensam utomlänsersättning för de
digitala tjänsterna i primärvård kan sägas vara en avvikelse från det gängse synsättet
att dessa frågor bör hanteras regionalt. Skälet till rekommendationen är en uttrycklig
önskan f rån regionerna om ett gemensamt grepp för att hantera situationen i en fråga
där utvecklingen går oerhört snabbt, där begreppet utomlänsvård får ett delvis nytt
innehåll och där nuvarande system och regleringar inte är helt tillfyllest för att vårdens
resu rser ska nyttjas på bästa sätt. Samtidigt framhåller regionerna det angelägna i den
påbörjade utvecklingen och dess betydelse bl.a. för vårdens tillgänglighet för
patienterna. Med en rimlig utomlänsersättning för digitala vårdtjänster ges vårdgivare
möjlig het att även framöver tillhandahålla digitala vårdtjänster samtidigt som det
skapas utrymme för fortsatta överväganden kring hur dessa tjänster på bästa sätt kan
tillgodogöras i hälso - och sjukvården framöver.

SKL:s rekommendation gäl ler ersättningar som regionerna fakturerar emellan sig. I de
beslut som respektive region fattar om ersättningar till vårdgivare i primärvården finns
i en del fall hänvisningar till regionala utomläns prislistan. Dessa hänvisningar kan
självfallet ändras i det fall en region an ser att en annan ersättning till vårdgivare är
mer adekvat.



 

 SÄRSKILT YTTRANDE  Bilaga  

 Styrelsen   
 2019-06-14   

 

 

 

 

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 

Särskilt yttrande - ”Utvecklingen i digitala vårdtjänster” 

Behovet av en justering av den tidigare rekommendationen avseende ersättningsnivåer 
för de digitala vårdtjänsterna har varit uppe till diskussion under vintern och våren. Nu 
har beslut tagits. Som framgår av handlingarna så påbörjades detta arbete under 
föregående mandatperiod och ursprungsförslaget har varit uppe tidigare. Vi i 
Vänsterpartiet hade gärna sett att ersättningen varit betydligt lägre, men inser vikten 
av att en ny lägre rekommendation ges till regionerna och valde därför att stödja denna 
rekommendation. 
 
Framöver är det oerhört viktigt att titta på ersättningarna, formerna för ersättningar 
och lagstiftning överlag rörande privata aktörers möjligheter att etablera sig. Idag är 
själva konstruktionen med ersättning per vårdtillfälle utan begränsningar tillsammans 
med en oetisk marknadsföring problematisk. 
 
I den offentliga sjukvården behöver utvecklingen av den digitala vården ges 
förutsättningar och utrymme att utvecklas så att de digitala lösningarna kan komma 
fler patienter till del. Den privata etableringen på detta område gynnar framförallt 
lättare sjuka  och i kombination med ersättningar som är utan begränsningar riskerar 
detta att ställa prioriteringsgrunderna i vården på ända och leda till en mer ojämlik 
resursanvändning. Vi har nu en situation där digitaliseringen framförallt når relativt 
friska personer och exempelvis inte kommer kroniskt sjuka till del i den utsträckning 
som vore önskvärd. 
Avseende marknadsföringen av dessa privata tjänster som också berörs i ärendet 
menar vi i Vänsterpartiet att arbetet med regiongemensamma riktlinjer är oerhört 
angeläget, men vill också betona att behoven av förändrad och skärpt lagstiftning är 
uppenbar. 
 

 















    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 12 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 197/19   Ärendenummer: 2019/01336 
 

Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för 
digitala vårdtjänster i primärvården samt lägsta nivå för 
patientavgift 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring utomlänsersättning för 
digitala vårdtjänster i primärvården, samt 

2. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring kriterierna för att en 
digital kontakt ska vara ersättningsberättigad. 

 

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta  

3. Att tillämpa SKL´s styrelses rekommendation kring lägsta nivå för 
patientavgift vid digitala besök. 

4. Att patientavgiften ska börja gälla från och med 4 september 2019.  

Sammanfattning 
Den 14 juni 2019 beslutade styrelsen för SKL om ”Rekommendation om 
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården m.m.”. 
Tidigare ersättningsnivåer har nu reviderats och Region Blekinge rekommenderas 
att tillämpa följande ersättningar: 
 

- 500 kr för en digital läkarkontakt 

- 425 kr för en digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut 

- 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal 

Samt att tillämpa följande kriterier för att en digital kontakt ska vara 
ersättningsberättigad: 

- Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård 
- Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och inrapportering 
- Kontakten ska föregås av en sortering 
- Kontakten ska föregås av id-kontroll genom stark autentisering 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 13 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Den 16 mars 2018 beslutade styrelsen för SKL om ”Patientavgifter vid digitala 
vårdmöten”. I denna rekommendation rekommenderar SKL´s styrelse regionerna 
att tillämpa en lägsta nivå för patientavgift på 100 kr vid digitala vårdkontakter i 
primärvården, oavsett teknik.   
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för 
digitala vårdtjänster i primärvården samt lägsta nivå för patientavgift. 
Bilaga: Meddelande från SKL;s styrelse – utveckling av digitala vårdtjänster 
Bilaga: Meddelande från SKL;s styrelse – patientavgifter vid digitala vårdmöten 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Avdelning för kunskapsstyrning          2019-06-03 Ärendenummer 2019/01216 

Anna Janson  Dokumentnummer  2019/01216-1 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Förslag till ny ledamot i Läkemedelskommittén 2019 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta 

1. Att förordna Carina Lind, Ronneby vårdcentral, som ordinarie ledamot i Region 
Blekinges Läkemedelskommitté 2019-04-01 – 2022-03-31 

 

 

Sammanfattning 

Region Blekinges Läkemedelskommitté består av 13 ordinarie och 4 adjungerande ledamöter.  

Regionstyrelsen beslutar om tillsättning av ordinarie ledamöter.  

Då ledamot Annica Ringsö avgått föreslås Carina Lind, Ronneby vårdcentral som ny ledamot 

från den 1 april 2019 till och med 31 mars 2022.  

 
 
Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja  
Regiondirektör  

 

  
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 14 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 198/19   Ärendenummer: 2019/01216 
 

Förslag till ny ledamot i Läkemedelskommittén 2019 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen beslutar 
 

1. Att förordna Carina Lind, Ronneby vårdcentral, som ordinarie ledamot i 
Region Blekinges Läkemedelskommitté 2019-04-01 – 2022-03-31 

Sammanfattning 
Region Blekinges Läkemedelskommitté består av 13 ordinarie och 4 adjungerande 
ledamöter.  
Regionstyrelsen beslutar om tillsättning av ordinarie ledamöter.  
Då ledamot Annica Ringsö avgått föreslås Carina Lind, Ronneby vårdcentral som 
ny ledamot från den 1 april 2019 till och med 31 mars 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Förslag till ny ledamot i Läkemedelskommittén 2019. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 14 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 198/19   Ärendenummer: 2019/01216 
 

Förslag till ny ledamot i Läkemedelskommittén 2019 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen beslutar 
 

1. Att förordna Carina Lind, Ronneby vårdcentral, som ordinarie ledamot i 
Region Blekinges Läkemedelskommitté 2019-04-01 – 2022-03-31 

Sammanfattning 
Region Blekinges Läkemedelskommitté består av 13 ordinarie och 4 adjungerande 
ledamöter.  
Regionstyrelsen beslutar om tillsättning av ordinarie ledamöter.  
Då ledamot Annica Ringsö avgått föreslås Carina Lind, Ronneby vårdcentral som 
ny ledamot från den 1 april 2019 till och med 31 mars 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Förslag till ny ledamot i Läkemedelskommittén 2019. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
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Ekonomienheten          2019-06-20 Ärendenummer 2019/01369 

Maria Gotthardsson  Dokumentnummer  2019/01369-1 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Firmatecknare för Region Blekinge 2019  

 

Förslag till beslut 

1. Att Region Blekinges firma för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 tecknas av regionstyrelsens 

ordförande Lennarth Förberg med kontrasignation av regiondirektör Peter Lilja, 

 

2. Att för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 utse regionstyrelsens förste vice ordförande  

Lars Karlsson som ställföreträdare för regionstyrelsens ordförande och  

HR-direktör Jonas Kullberg som ställföreträdare för regiondirektören att teckna Region 

Blekinges firma. 

 

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen har att fatta beslut om firmatecknare för Region Blekinge. 

 
 
Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör  

Monica Magnusson 
Ekonomidirektör 

  
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 16 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 200/19   Ärendenummer: 2019/01369 
 

Firmatecknare för Region Blekinge 2019  

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta 
 

1. Att Region Blekinges firma för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 tecknas av 

regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg med kontrasignation av 

regiondirektör Peter Lilja, 

 
2. Att för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 utse regionstyrelsens förste vice 

ordförande  

Lars Karlsson som ställföreträdare för regionstyrelsens ordförande och  
HR-direktör Jonas Kullberg som ställföreträdare för regiondirektören att 

teckna Region Blekinges firma. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att fatta beslut om firmatecknare för Region Blekinge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Firmatecknare för Region Blekinge 2019. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 16 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 200/19   Ärendenummer: 2019/01369 
 

Firmatecknare för Region Blekinge 2019  

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta 
 

1. Att Region Blekinges firma för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 tecknas av 

regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg med kontrasignation av 

regiondirektör Peter Lilja, 

 
2. Att för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 utse regionstyrelsens förste vice 

ordförande  

Lars Karlsson som ställföreträdare för regionstyrelsens ordförande och  
HR-direktör Jonas Kullberg som ställföreträdare för regiondirektören att 

teckna Region Blekinges firma. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att fatta beslut om firmatecknare för Region Blekinge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Firmatecknare för Region Blekinge 2019. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Ekonomienheten          2019-06-20 Ärendenummer 2019/01370 

Maria Gotthardsson  Dokumentnummer  2019/01370-1 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Firmatecknare för stiftelser 2019 

 

Förslag till beslut 

1. Att nedanstående stiftelsers firma för tiden 21/8 2019 – 31/12 2019 tecknas av 

regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg med kontrasignation av regiondirektör Peter 

Lilja  

 

2. Att för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 utse förste vice ordförande Lars Karlsson som 

ställföreträdare för ordföranden och HR-direktör Jonas Kullberg som ställföreträdare för 

regiondirektören att teckna nedanstående stiftelsers firma 

 

Stiftelsen Frisängsfonden VSF 

Stiftelsen personalfonden VSF 

Stiftelsen A Petterssons Reumatikerfond 

Stiftelsen patienternas donationsfond 

Stiftelsen J Ingemanssons donationsfond 

Stiftelsen Berta och Per Nilssons donationsfond 

Stiftelsen Samfonden DSÖ 

Stiftelsen Ester Franssons donationsfond 

Landstinget Blekinges stipendiestiftelse 
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Sammanfattning 

Regionstyrelsen har att utse firmatecknare för stiftelser för år 2019 

 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör  

Monica Magnusson 
Ekonomidirektör 

  
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 17 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 201/19   Ärendenummer: 2019/01370 
 

Firmatecknare för stiftelser 2019 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta  
 

1. Att nedanstående stiftelsers firma för tiden 21/8 2019 – 31/12 2019 tecknas 

av 

regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg med kontrasignation av 
regiondirektör Peter Lilja  
 

2. Att för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 utse förste vice ordförande Lars 

Karlsson som 

ställföreträdare för ordföranden och HR-direktör Jonas Kullberg som 
ställföreträdare för regiondirektören att teckna nedanstående stiftelsers firma 
 

Stiftelsen Frisängsfonden VSF 
Stiftelsen personalfonden VSF 
Stiftelsen A Petterssons Reumatikerfond 
Stiftelsen patienternas donationsfond 
Stiftelsen J Ingemanssons donationsfond 
Stiftelsen Berta och Per Nilssons donationsfond 
Stiftelsen Samfonden DSÖ 
Stiftelsen Ester Franssons donationsfond 
Landstinget Blekinges stipendiestiftelse 

 
 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att utse firmatecknare för stiftelser för år 2019 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Firmatecknare för stiftelser 2019. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 18 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 17 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 201/19   Ärendenummer: 2019/01370 
 

Firmatecknare för stiftelser 2019 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta  
 

1. Att nedanstående stiftelsers firma för tiden 21/8 2019 – 31/12 2019 tecknas 

av 

regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg med kontrasignation av 
regiondirektör Peter Lilja  
 

2. Att för tiden 21/8 2019 - 31/12 2019 utse förste vice ordförande Lars 

Karlsson som 

ställföreträdare för ordföranden och HR-direktör Jonas Kullberg som 
ställföreträdare för regiondirektören att teckna nedanstående stiftelsers firma 
 

Stiftelsen Frisängsfonden VSF 
Stiftelsen personalfonden VSF 
Stiftelsen A Petterssons Reumatikerfond 
Stiftelsen patienternas donationsfond 
Stiftelsen J Ingemanssons donationsfond 
Stiftelsen Berta och Per Nilssons donationsfond 
Stiftelsen Samfonden DSÖ 
Stiftelsen Ester Franssons donationsfond 
Landstinget Blekinges stipendiestiftelse 

 
 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att utse firmatecknare för stiftelser för år 2019 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Firmatecknare för stiftelser 2019. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 18 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kanslienheten          2019-07-10 Ärendenummer 2019/01507 

Kristina Bergqvist  Dokumentnummer  2019/01507-1 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Arbetsordning ungdomsråd 

Ungdomsrådet har behandlat och uppdaterat sin arbetsordning. Uppdateringarna är gjorda också 

utifrån det perspektivet att landstinget numera är en region.  

 

Förslag till beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

1. Att anta arbetsordningen för ungdomsrådet 

 

 

Sammanfattning 
Ungdomsrådet har arbetat igenom arbetsordningen. Arbetsordningen föreslås uppdateras i 

enlighet med det bilagda förslaget.  Arbetsordningen är numera anpassad till den nya politiska 

organisationen och det framgår även av arbetsordningen att ledamöter kallas i enlighet med 

fullmäktiges beslutade inkallelseordning samt att sammanträde ska hållas 3-5 ggr/år istället för 

som i den ursprungliga arbetsordningen 2-3 ggr/år.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 

Kristina Bergqvist 
Regionjurist 
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Bilaga 

 Arbetsordning ungdomsråd. 

 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 18 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 202/19   Ärendenummer: 2019/01507 
 

Arbetsordning ungdomsråd 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta 
 

1. Att anta arbetsordningen för ungdomsrådet 

Sammanfattning 
Ungdomsrådet har arbetat igenom arbetsordningen. Arbetsordningen föreslås 
uppdateras i enlighet med det bilagda förslaget.  Arbetsordningen är numera 
anpassad till den nya politiska organisationen och det framgår även av 
arbetsordningen att ledamöter kallas i enlighet med fullmäktiges beslutade 
inkallelseordning samt att sammanträde ska hållas 3-5 ggr/år istället för som i den 
ursprungliga arbetsordningen 2-3 ggr/år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Arbetsordning ungdomsråd. 
Bilaga: Arbetsordning för Ungdomsrådet. 

Förslag till beslut 
Alla ledamöterna enades om följande textjustering att under rubrik ärendegång i 
tredje meningen byta ut ordet initiera till ordet remittera. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



 

Arbetsordning för Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet arbetar med ungdomsrelaterade frågeställningar inom Region Blekinge men är även ett 

organ som skall kunna sprida information och skapa möjligheter för ungdomar att bidra till dialoger och 

påverkan utanför Region Blekinge. Rådets övergripande uppgift är att vara ungdomars röst både internt 

samt extern i alla frågeställningar som rör Region Blekinges uppgifter och ansvar. Rådet ska även utgöra 

en remissinstans för ungdomar dit ungdomar kan vända sig för att ”göra sin röst hörd”. Ungdomsrådet 

skall verka för att förbättra och lyfta fram de frågeställningar som ungdomar anser viktiga i alla 

frågeställningar som rör Region Blekinges uppgifter och ansvar. 

Rådet skall företräda ungdomar och ha ett ungdomsperspektiv. Ungdomsrådet, ingår under 

regionstyrelsens ansvar. Regionstyrelsen fastställer ungdomsrådets arbetsordning. 

Ungdomsrådets uppgifter är följande: 
 Skapa dialog mellan Region Blekinge och ungdomar. 

 Vara ett forum för ungdomar där kontakten med ungdomar utvecklas så att ungdomar blir en 

viktig part och att ett nära samarbete utvecklas med Region Blekinges barn- och 

ungdomsverksamheter. 

 Belysa och synliggöra ungdomars frågeställningar. 

 Bidra till att skapa ett samhälle där ungdomars idéer och åsikter tillvaratas. 

 Värna ungdomsperspektivet och driva frågeställningar i enlighet med det perspektivet. 

 Medvetandegöra ungdomsperspektivet i Region Blekinge. 

 Främja samverkan och samarbete med andra aktörer på läns-, region-, nationellt- och 

internationellt plan. 

 Verka för ökade kunskaper om ungdomsrelaterade frågeställningar. 

 Bevaka barns rättigheter. 

 Bevaka unga vuxnas rättigheter samt belysa unga vuxnas skyldigheter. 

 Löpande utvärdera och följa upp ungdomsfrågor. 

Ungdomsrådets arbetsformer: 
 Ledamöter och ersättare i ungdomsrådet väljs av regionstyrelsen för en period av fyra år som 

följer den politiska mandatperioden. 

 Ungdomsrådet ska sammanträde 3-5 gånger per år. 

 Sammanträdesplan ska ta hänsyn till regionstyrelsens arbete. 

Handlingsplan 
Handlingsplan upprättas årligen kring aktuella arbetsområden och beslut om denna tas i rådet. 

Ungdomsrådets sammansättning: 
 7 ledamöter och 7 ersättare som utses av regionstyrelsen. 

 Ordförande och vice ordförande utses bland valda ledamöter. 

 Regionfullmäktige har beslutat inkallelseordning för Region Blekinges nämnder och råd. 



 

Ersättning 
Sammanträdesersättning utbetalas till tjänstgörande ledamot som deltagit i sammanträdet enligt de 

fastställda ekonomiska villkoren för Region Blekinges förtroendevalda. Ersättare äger närvarorätt vid 

kallelse. 

Ärendegång 
Ärenden till ungdomsrådet kan anmälas av ledamot eller ersättare i rådet. 

Även tjänstemän inom Region Blekinge kan initiera ärenden. 

Politiska nämnder och politiska utskott kan remittera frågor till Ungdomsrådet. 

Kallelse och protokoll 
Kallelse, föredragningslista samt eventuella handlingar skickas elektroniskt till ungdomsrådets 

ledamöter och ersättare senast 7 dagar innan sammanträdet. Frågor till rådet skall insändas till Region 

Blekinges kanslienhet senast 14 dagar innan sammanträdet. Ungdomsrådets ställningstagande ska 

redovisas genom protokoll efter varje sammanträde. 

Justerat protokoll ska skickas till ungdomsrådets ledamöter och ersättare samt regionstyrelsen. 

Dessutom ska protokollsutdrag skickas till de som berörs av besluten. Protokollen ska också finnas 

tillgängliga på Region Blekinges webbsida. 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 18 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 202/19   Ärendenummer: 2019/01507 
 

Arbetsordning ungdomsråd 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta 
 

1. Att anta arbetsordningen för ungdomsrådet 

Sammanfattning 
Ungdomsrådet har arbetat igenom arbetsordningen. Arbetsordningen föreslås 
uppdateras i enlighet med det bilagda förslaget.  Arbetsordningen är numera 
anpassad till den nya politiska organisationen och det framgår även av 
arbetsordningen att ledamöter kallas i enlighet med fullmäktiges beslutade 
inkallelseordning samt att sammanträde ska hållas 3-5 ggr/år istället för som i den 
ursprungliga arbetsordningen 2-3 ggr/år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Arbetsordning ungdomsråd. 
Bilaga: Arbetsordning för Ungdomsrådet. 

Förslag till beslut 
Alla ledamöterna enades om följande textjustering att under rubrik ärendegång i 
tredje meningen byta ut ordet initiera till ordet remittera. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Ekonomienheten          2019-08-05 Ärendenummer 2019/01551 

Monica Magnusson  Dokumentnummer  2019/01551-1 

     

Till Regionstyrelsen 

 

 

Svar Budget i balans 2019- effektiviseringar och 

besparingar, städning på entreprenad 

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslås besluta 

1. Att ge Regiondirektören i uppdrag att genomföra utredning angående förutsättningar för 
städning på entreprenad för vissa verksamheter. 

 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2019, §42/19, att Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen bland annat skulle utreda förutsättningarna för att lägga ut städning 

av vårdcentralerna på entreprenad. Utredning skulle genomföras gemensamt med Regionservice. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en dialog med Regionservice angående uppdraget från 

Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Uppdraget om utredning av städning på entreprenad berör inte bara Hälso- och 

sjukvårdsnämnden utan flera nämnder kan komma att beröras av resultatet av utredningen. Den 

organisatoriska tillhörigheten för städverksamheten är Regionservice, det är Regionservice som är 

experter inom städområdet. Ett eventuellt uppdrag om utredning av städverksamheten bör därför 

ställas av Regionstyrelsen till Regiondirektören. 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

Peter Lilja Monica Magnusson 
Regiondirektör Ekonomidirektör 
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Bilaga 

 Budget i balans 2019 – effektiviseringar och besparingar, städning på entreprenad, 

2019/00055-14 

 Protokollsutdrag hälso-och sjukvårdsnämnden 18 juni 2019 § 143/19 Budget i balans 

2019-effektiviseringar och besparingar, 2019/00055-17 

 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 23 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 207/19   Ärendenummer: 2019/01551 
 

Svar Budget i balans 2019- effektiviseringar och besparingar, 
städning på entreprenad 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta  
 

1. Att ge Regiondirektören i uppdrag att genomföra utredning angående 
förutsättningar för städning på entreprenad för vissa verksamheter. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Björn T Nurhadi (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2019, 
§42/19, att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bland annat skulle utreda 
förutsättningarna för att lägga ut städning av vårdcentralerna på entreprenad. 
Utredning skulle genomföras gemensamt med Regionservice. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en dialog med Regionservice angående 
uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Uppdraget om utredning av städning på entreprenad berör inte bara Hälso- och 
sjukvårdsnämnden utan flera nämnder kan komma att beröras av resultatet av 
utredningen. Den organisatoriska tillhörigheten för städverksamheten är 
Regionservice, det är Regionservice som är experter inom städområdet. Ett 
eventuellt uppdrag om utredning av städverksamheten bör därför ställas av 
Regionstyrelsen till Regiondirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar Budget i balans 2019- effektiviseringar och besparingar, 
städning på entreprenad. 
Bilaga: Budget i balans 2019 – effektiviseringar och besparingar. Städning på 
entreprenad. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019 Budget i 
balans 2019 – effektiviseringar och besparingar städning på entreprenad. 

Förslag till beslut 
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på utskickat förslag. 
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på utskickat förslag. 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 24 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
1:e vice ordförande ställer proposition på utskickat förslag mot avslag och finner 
propositionen på bifall till utskickat förslag vara med övervägande ja-besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Hälso o sjukvård förvaltn stab          2019-05-16 Ärendenummer 2019/00055 

Peter Pettersson  Dokumentnummer  2019/00055-14 

     

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden 

   

 

Budget i balans 2019 - effektiviseringar och 

besparingar. Städning på entreprenad. 

 

Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta   

1. Att föreslå regionstyrelsen att utreda städning på entreprenad i syfte att finna den mest 
kostnadseffektiva lösningen. 

 

Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick den 1 februari 2019 i uppdrag av nämnden att till mötet 

den 28 februari 2019 presentera alternativ för att minska förväntat underskott.  

Den 28 februari fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda vidare 

möjligheten att lägga ut städning av vårdcentraler på entreprenad, istället för att anlita 

regionservice.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en dialog med regionservice angående uppdraget från 

nämnden och regionservice har informerat förvaltningen om att de har tillsatt en arbetsgrupp för 

nämnda ärende. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ännu ej erhållit någon rapport från 

regionservice och behöver därför invänta detta för att kunna återrapportera till nämnden. 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Peter Lilja 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

  
 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 143/19   Ärendenummer: 2019/00055 
 

Budget i balans 2019 - effektiviseringar och besparingar 

Städning på entreprenad. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
   

1. Att föreslå regionstyrelsen att utreda städning på entreprenad i syfte att 
finna den mest kostnadseffektiva lösningen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Socialdemokraterna lämnar muntligt yrkande ”att ge hälso- och sjukvårdsdirektören 
i uppdrag att utröna möjligheten till samordningsvinst”.  

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick den 1 februari 2019 i uppdrag av nämnden 
att till mötet den 28 februari 2019 presentera alternativ för att minska förväntat 
underskott.  
 
Den 28 februari fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag av nämnden att 
utreda vidare möjligheten att lägga ut städning av vårdcentraler på entreprenad, 
istället för att anlita regionservice.  
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en dialog med regionservice angående 
uppdraget från nämnden och regionservice har informerat förvaltningen om att de 
har tillsatt en arbetsgrupp för nämnda ärende. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
har ännu inte erhållit någon rapport från regionservice och behöver därför invänta 
detta för att kunna återrapportera till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Budget i balans 2019 – effektiviseringar och besparingar. Städning 
på entreprenad. 

Förslag till beslut 
Socialdemokraterna yrkar ”att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att 
utröna möjligheten till samordningsvinst”. 
 
Markus Alexandersson (S) yrkar avslag på liggande förslag. 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Birgitta Ståhl (M) yrkar bifall till liggande förslag och avslag till Socialdemokraternas 
förslag.  

Beslutsgång 
Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på Socialdemokraternas förslag och 
finner att nämnden avslår förslaget. 
 
Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet 
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 23 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 207/19   Ärendenummer: 2019/01551 
 

Svar Budget i balans 2019- effektiviseringar och besparingar, 
städning på entreprenad 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta  
 

1. Att ge Regiondirektören i uppdrag att genomföra utredning angående 
förutsättningar för städning på entreprenad för vissa verksamheter. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Björn T Nurhadi (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2019, 
§42/19, att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bland annat skulle utreda 
förutsättningarna för att lägga ut städning av vårdcentralerna på entreprenad. 
Utredning skulle genomföras gemensamt med Regionservice. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en dialog med Regionservice angående 
uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Uppdraget om utredning av städning på entreprenad berör inte bara Hälso- och 
sjukvårdsnämnden utan flera nämnder kan komma att beröras av resultatet av 
utredningen. Den organisatoriska tillhörigheten för städverksamheten är 
Regionservice, det är Regionservice som är experter inom städområdet. Ett 
eventuellt uppdrag om utredning av städverksamheten bör därför ställas av 
Regionstyrelsen till Regiondirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar Budget i balans 2019- effektiviseringar och besparingar, 
städning på entreprenad. 
Bilaga: Budget i balans 2019 – effektiviseringar och besparingar. Städning på 
entreprenad. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019 Budget i 
balans 2019 – effektiviseringar och besparingar städning på entreprenad. 

Förslag till beslut 
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på utskickat förslag. 
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på utskickat förslag. 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 24 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
1:e vice ordförande ställer proposition på utskickat förslag mot avslag och finner 
propositionen på bifall till utskickat förslag vara med övervägande ja-besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Kanslienheten          2019-06-11 Ärendenummer 2018/01312 

Helene Håkansson  Dokumentnummer  2018/01312-3 

     

Till regionfullmäktige 

   

 

 

Svar på motion om sexuell hälsa 

 

Förslag till beslut 

Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. att anse motionen besvarad.  

 

Sammanfattning 

I aktuell motion från Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer (L) menas att 
en mycket stor grupp av cancerpatienterna drabbas av sexuell ohälsa och i många fall bristande 
förmåga till sexuellt umgänge under och efter cancerbehandlingen. Detta kan medföra livslång 
funktionsnedsättning med stora psykiska problem. Särskilt utsatta är män som drabbats av 
prostatacancer och kvinnor som fått gynekologisk cancer. 

Prostatacancerförbundet i Sverige deltog i en stor nordisk enkätundersökning om mäns 
upplevelser efter att man fått diagnosen prostatacancer och genomgått behandling. Regionala 
siffror finns att tillgå och dessa visar för Blekinges del att resultaten i stort överensstämmer med 
de nationella siffrorna. 

En stor och viktig fråga i undersökningen handlade om sexuell hälsa. Här visar det sig att 85 
procent av de män som svarat på enkäten hade problem med sin sexuella förmåga. Detta var inte 
särskilt överraskande uppgifter eftersom frågan diskuterats i många år, främst inom 
prostatacancervården. 

I våra avgränsande län och regioner är sexuell rehabilitering ganska väl utbyggd. Ser vi till 
Blekinges del kan vi konstatera att denna rehabilitering är mycket bristfällig. 

I motionen föreslås: 

Att landstingsfullmäktige beslutar att en sexolog på heltid inrättas vid kirurgkliniken på 

Blekingesjukhuset 



   

 

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 
E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081 

 
2 (2) 

 

Bakgrund 

Idag hanteras patienter med prostatacancer via klinikens urologer och kontaktsjuksköterskor när 

det gäller sexuell dysfunktion. Dock är det inte enbart patienter med prostatacancer som kan 

drabbas av sexuell dysfunktion efter operation utan många andra patienter, till exempel patienter 

med besvär eller sjukdom från nedre mag-tarm-kanalen det vill säga tunntarm och tjocktarm. 

Inom psykiatrin finns en särskild sexologisk mottagning. Där arbetar psykolog, psykiatriker, 

barnmorska och kurator. Patienter kommer i kontakt med mottagningen via remisser från 

barnmorskor, distriktsläkare, ungdomsmottagning, gynekologi och urologi. Majoriteten av de 

sökande tar själva kontakt med mottagningen. 

Inom enheten för cancerrehabilitering på rehabiliteringskliniken finns en kurator och en 

sjuksköterska med sexologisk kompetens, deras kompetens har vid vissa tillfällen nyttjats till 

patienter inom kirurgkliniken även om de i huvudsak används till rehabiliteringsklinikens 

patienter. 

För kirurgklinikens räkning handlar det oftast om förväntade organiska komplikationer som leder 

till sexuell dysfunktion efter kirurgiska ingrepp. Det är en viktig del av patientens 

cancerrehabilitering att stöd och råd ges om hur samlivet kan fungera trots förändrad anatomi 

och förmåga. En sexolog som skulle kunna ersätta kontaktsjuksköterskans roll på kirurgkliniken 

behöver inte vara urolog eller kirurg, det kan mycket väl vara en specialutbildad sjuksköterska. 

Resurser finns på Blekingesjukhuset för att möta patienternas efterfrågan. Gällande kirurgkliniken 

finns potential att lösa behovet inom befintlig verksamhet. 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Emma Stjernlöf (M) 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Peter Lilja 
Regiondirektör/tf. hälso-och 
sjukvårdsdirektör 

  
 



l. 
Uberalerna 

Motion om sexuell hälsa 

Dnr J.OL <6/ Ol31 L-J 
Ink 2018 -08- 2--!' .) b 

Landsttnget Blekinge 
Diariet 

En mycket stor grupp av cancerpatienterna drabbas av sexuell ohälsa och i 
många fall bristande förmåga till sexuellt umgänge under och efter 
cancerbehandlingen. Detta kan medföra livslång funktionsnedsättning med 
stora psykiska problem. Särskilt utsatta är män som drabbats av 
prostatacancer och kvinnor som fått gynekologisk cancer. 

Prostatacancerförbundet i Sverige deltog i en stor nordisk enkätundersökning 
om mäns upplevelser efter att man fått diagnosen prostatacancer och 
genomgått behandling. Av totalt 2643 svar var det ca 12 procent som kom från 
män i Blekinge. Regionala siffror finns att tillgå och dessa visar för Blekinges 
del att resultaten i stort överensstämmer med de nationella siffrorna. 

En stor och viktig fråga i undersökningen handlade om sexuell hälsa. Här visar 
det sig att 85 procent av de män som svarat på enkäten hade problem med sin 
sexuella förmåga. Detta var inte särskilt överraskande uppgifter eftersom 
frågan diskuterats i många år, främst inom prostatacancervården. 

l våra angränsande län och regioner är sexuell rehabilitering ganska väl 
utbyggd. Ser vi sedan till Blekinge kan vi konstatera att denna rehabilitering är 
mycket bristfällig. 

Vi liberaler vill att sexuell rehabilitering lyfts fram på allvar och att denna fråga 
får hög prioritet. 

Därför yrkar vi 

att landstingsfullmäktige beslutar att en sexolog på heltid 
inrättas vid kirurgkliniken på Bleki sjukhuset. 

V. Uv~ 
Peter Christensen 
ledamot landstingsfullmäktige (L) 

l nga-Lena Fischer 
landstingskandidat (L) 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 149/19   Ärendenummer: 2018/01312 
 

Svar på motion om sexuell hälsa 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige besluta 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 
I aktuell motion från Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer 
(L) menas att en mycket stor grupp av cancerpatienterna drabbas av sexuell ohälsa 
och i många fall bristande förmåga till sexuellt umgänge under och efter 
cancerbehandlingen. Detta kan medföra livslång funktionsnedsättning med stora 
psykiska problem. Särskilt utsatta är män som drabbats av prostatacancer och 
kvinnor som fått gynekologisk cancer. 

Prostatacancerförbundet i Sverige deltog i en stor nordisk enkätundersökning om 
mäns upplevelser efter att man fått diagnosen prostatacancer och genomgått 
behandling. Regionala siffror finns att tillgå och dessa visar för Blekinges del att 
resultaten i stort överensstämmer med de nationella siffrorna. 

En stor och viktig fråga i undersökningen handlade om sexuell hälsa. Här visar det 
sig att 85 procent av de män som svarat på enkäten hade problem med sin sexuella 
förmåga. Detta var inte särskilt överraskande uppgifter eftersom frågan diskuterats i 
många år, främst inom prostatacancervården. 

I våra avgränsande län och regioner är sexuell rehabilitering ganska väl utbyggd. Ser 
vi till Blekinges del kan vi konstatera att denna rehabilitering är mycket bristfällig. 

I motionen föreslås: 
Att landstingsfullmäktige beslutar att en sexolog på heltid inrättas vid kirurgkliniken 
på Blekingesjukhuset 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion om sexuell hälsa 
Bilaga: Motion om sexuell hälsa 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden anser motionen besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 24 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 208/19   Ärendenummer: 2018/01312 
 

Svar på motion om sexuell hälsa 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att avslå motionen. 

Sammanfattning 
I aktuell motion från Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer 
(L) menas att en mycket stor grupp av cancerpatienterna drabbas av sexuell ohälsa 
och i många fall bristande förmåga till sexuellt umgänge under och efter 
cancerbehandlingen. Detta kan medföra livslång funktionsnedsättning med stora 
psykiska problem. Särskilt utsatta är män som drabbats av prostatacancer och 
kvinnor som fått gynekologisk cancer. 

Prostatacancerförbundet i Sverige deltog i en stor nordisk enkätundersökning om 
mäns upplevelser efter att man fått diagnosen prostatacancer och genomgått 
behandling. Regionala siffror finns att tillgå och dessa visar för Blekinges del att 
resultaten i stort överensstämmer med de nationella siffrorna. 

En stor och viktig fråga i undersökningen handlade om sexuell hälsa. Här visar det 
sig att 85 procent av de män som svarat på enkäten hade problem med sin sexuella 
förmåga. Detta var inte särskilt överraskande uppgifter eftersom frågan diskuterats i 
många år, främst inom prostatacancervården. 

I våra avgränsande län och regioner är sexuell rehabilitering ganska väl utbyggd. Ser 
vi till Blekinges del kan vi konstatera att denna rehabilitering är mycket bristfällig. 

I motionen föreslås: 
Att landstingsfullmäktige beslutar att en sexolog på heltid inrättas vid kirurgkliniken 
på Blekingesjukhuset 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion om sexuell hälsa. 
Bilaga: Motion om sexuell hälsa. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni svar på motion 
om sexuell hälsa. 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 25 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Christina Mattisson (S) med instämmande av Emma Stjernlöf (M) yrkar att avslå 
motionen. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 24 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 208/19   Ärendenummer: 2018/01312 
 

Svar på motion om sexuell hälsa 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att avslå motionen. 

Sammanfattning 
I aktuell motion från Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer 
(L) menas att en mycket stor grupp av cancerpatienterna drabbas av sexuell ohälsa 
och i många fall bristande förmåga till sexuellt umgänge under och efter 
cancerbehandlingen. Detta kan medföra livslång funktionsnedsättning med stora 
psykiska problem. Särskilt utsatta är män som drabbats av prostatacancer och 
kvinnor som fått gynekologisk cancer. 

Prostatacancerförbundet i Sverige deltog i en stor nordisk enkätundersökning om 
mäns upplevelser efter att man fått diagnosen prostatacancer och genomgått 
behandling. Regionala siffror finns att tillgå och dessa visar för Blekinges del att 
resultaten i stort överensstämmer med de nationella siffrorna. 

En stor och viktig fråga i undersökningen handlade om sexuell hälsa. Här visar det 
sig att 85 procent av de män som svarat på enkäten hade problem med sin sexuella 
förmåga. Detta var inte särskilt överraskande uppgifter eftersom frågan diskuterats i 
många år, främst inom prostatacancervården. 

I våra avgränsande län och regioner är sexuell rehabilitering ganska väl utbyggd. Ser 
vi till Blekinges del kan vi konstatera att denna rehabilitering är mycket bristfällig. 

I motionen föreslås: 
Att landstingsfullmäktige beslutar att en sexolog på heltid inrättas vid kirurgkliniken 
på Blekingesjukhuset 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion om sexuell hälsa. 
Bilaga: Motion om sexuell hälsa. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni svar på motion 
om sexuell hälsa. 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 25 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Christina Mattisson (S) med instämmande av Emma Stjernlöf (M) yrkar att avslå 
motionen. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 149/19   Ärendenummer: 2018/01312 
 

Svar på motion om sexuell hälsa 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige besluta 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 
I aktuell motion från Peter Christensen (L), Kent Lewén (L) och Inga-Lena Fischer 
(L) menas att en mycket stor grupp av cancerpatienterna drabbas av sexuell ohälsa 
och i många fall bristande förmåga till sexuellt umgänge under och efter 
cancerbehandlingen. Detta kan medföra livslång funktionsnedsättning med stora 
psykiska problem. Särskilt utsatta är män som drabbats av prostatacancer och 
kvinnor som fått gynekologisk cancer. 

Prostatacancerförbundet i Sverige deltog i en stor nordisk enkätundersökning om 
mäns upplevelser efter att man fått diagnosen prostatacancer och genomgått 
behandling. Regionala siffror finns att tillgå och dessa visar för Blekinges del att 
resultaten i stort överensstämmer med de nationella siffrorna. 

En stor och viktig fråga i undersökningen handlade om sexuell hälsa. Här visar det 
sig att 85 procent av de män som svarat på enkäten hade problem med sin sexuella 
förmåga. Detta var inte särskilt överraskande uppgifter eftersom frågan diskuterats i 
många år, främst inom prostatacancervården. 

I våra avgränsande län och regioner är sexuell rehabilitering ganska väl utbyggd. Ser 
vi till Blekinges del kan vi konstatera att denna rehabilitering är mycket bristfällig. 

I motionen föreslås: 
Att landstingsfullmäktige beslutar att en sexolog på heltid inrättas vid kirurgkliniken 
på Blekingesjukhuset 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion om sexuell hälsa 
Bilaga: Motion om sexuell hälsa 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden anser motionen besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet 
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Kanslienheten          2019-06-11 Ärendenummer 2018/01133 

Helene Håkansson  Dokumentnummer  2018/01133-3 

     

Till regionfullmäktige 

   

 

 

Svar på motion angående effektivisering för bättre 

vård  

 

Förslag till beslut 
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige  

1. att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 

I aktuell motion Från Peter Christensen (L) menas det att landstingets/regionens resurser är 
begränsade. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att hitta olika effektiviseringsvinster. Det 
kan vara att lyfta och internt driva på användningen av tekniska lösningar som kan ge mer tid 
över till patienter. Så även rena kostnadsbesparingar. 

Motionären nämner bland annat E-möten och att det idag finns modern och enkel teknik för att 
hålla interna möten på distans, bild, dokument som enkelt kan delas mellan mötesdeltagare på 
distans. I motionen nämns även E-hälsa som på olika sätt effektiviserar och leder till 
kostnadsbesparingar och Mina Meddelanden som är en tjänst som förvaltas av 
skattemyndigheten. 

I motionen föreslås: 

Att fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas. 

Bakgrund 
Region Blekinge ser digitalisering som en viktig del i utmaningen att bedriva en god hälso- och 

sjukvård nu och framåt. Som en del i att beakta digitaliseringens möjligheter med hjälp av 

informationsteknik (IT) har en särskild organisation skapats från och med verksamhetsåret 2019. 

Digitaliseringsenheten uppdrag är att stödja och driva användningen och införanden av ny teknik 

i regionens verksamheter samt även länet i stort. Organisationen är relativt ny men stödjer och 

driver redan flera projekt och aktiviteter inom uppdragsområdet. 
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Samtliga medarbetare inom regionen har möjlighet att använda e-möten. Dels genom den egna 

arbetsplatsen och Skype men även Teams och videokonferensanläggningar i flera av landstingets 

möteslokaler. För att öka kunskapen om tekniken och hur man kan använda den pågår en 

gemensam planering genom digitaliseringsdirektör och personaldirektör samt en gruppering av 

utsedda medarbetare från respektive organisation med syfte att genomföra ett kompetenslyft i 

regionen inom digitaliseringsområdet och som riktar sig till administrativa IT verktyg. 

Digitaliseringsenheten har nyligen gjort en ny upphandling för utskriftstjänster. I den 

upphandlingen ingår digitala meddelanden. Upphandlingen är klar och vi är nu i slutfasen att 

även teckna avtal om digitala meddelanden. Det innebär att alla medborgare som har en 

myndighetsbrevlåda kommer att få sina meddelanden digitalt från Region Blekinge. Kvar att 

ansluta är tandvårdssystemet vilket håller på att planeras. 

För att öka utbud och användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster genomförs ett eHälsolyft 2019 

i två faser. Syftet är att förbättra utvecklingen och användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster 

och övriga nationella e-tjänster som Inera erbjuder, samt att öka kunskapen om e-tjänsterna och 

förbättra processerna för dess användning. 

Vid årsskiftet gav LSVO (Länsövergripande Samverkan för Vård och omsorg) 

digitaliseringsenheten i uppdrag att avveckla FAX-kommunikation mellan Region Blekinge och 

Blekinges kommuner inom områdena hälso- och sjukvård och omsorg. Detta har lett till att ett 

IT-stöd för säker e-post införskaffas där man på ett digitalt och säkert sätt kan överföra 

information huvudmännen emellan. I och med detta uppdrag ser man även att medarbetare 

medvetandegörs gällande hantering av bl.a. känsliga personuppgifter samt att befintliga 

verksamhetssystem som NPÖ (Nationell patientöversikt) och Prator (används för samverkan 

med kommunerna vid utskrivning) kommer att användas i större utsträckning. Införande av säker 

e-post sker under hösten. 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Emma Stjernlöf (M) 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Peter Lilja 
Regiondirektör/tf. hälso-och 
sjukvårdsdirektör 

  
 



l. 
Liberalerna 

Motion ställd till landstingsfullmäktige ang. 

Effektivisering för bättre vård 

Dnr ()JJ l ~/O ll3 '?:> -l 
Ink 2(}18 -07- O 9 

Landstinget Blekinge 
Diariet 

Landstingets/Regionens resurser är begränsad. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att 
hitta olika effektiviseringsvinster. Det kan vara att lyfta och internt driva på användningen av 
tekniska lösningar som kan ge mer tid över till patienter. Så även rena kostnadsbesparingar. 

E-möten 
Idag finns modern och enkel teknik för att hålla interna möten på distans, bild, dokument kan 
enkelt delas mellan mötesdeltagare på distans. Kallas ibland för Skype-möte. Alla möten är 
inte lämpliga för distans, men fler än man tror. Vinsten är färre mil med landstingets bilar, 
kanske färre bilar. En direkt kostnads- och miljöbesparing. Den stora vinsten är restiden som 
kan användas till patienttid. Behövs ett brett införande av en enkel teknisk plattform för 
E-möten, anpassat till mötesrum, enskild dator, surfplatta eller telefon, och till detta stabil 
kommunikation i hela länet. 

Mina Meddelande 
Mina Meddelande är en tjänst som förvaltas av skattemyndigheten, för säker digital post från 
myndigheter och kommuner. Det enda som behövs är e-legitimation, t ex mobilt BankiD och 
en säker digital brevlåda godkänd för Mina meddelanden. 2018-06-20 är 2,8 miljoner av 
medborgarna anslutna. 

Med ett större fokus på e-Hälsa kan vi också se hur vi på olika sätt hittar effektiva och 
kostnadsbesparande sätt att kommunicera med kunden. Landstinget skickar idag ut en stor 
volym pappersbrev. En kostnadsbesparing vore att till de som valt att ansluta sig till säker 
e-post, skicka brevet digitalt. När antalet medborgare som är ansluter sig, stiger hela tiden, 
borde landstinget kunna räkna hem en allt större besparing i minskad volym av papper. 
kuvertering, porto etc. Uppskattas dessutom av många medborgare, som föredrar att få brev 
digitalt. 

Undertecknad yrkar på 

att fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas. 

Peter Christensen (L) [iJv{t.-v ~ ~~ 
Nättraby 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 150/19   Ärendenummer: 2018/01133 
 

Svar på motion angående effektivisering för bättre vård 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige att besluta 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 
I aktuell motion Från Peter Christensen (L) menas det att landstingets/regionens 
resurser är begränsade. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att hitta olika 
effektiviseringsvinster. Det kan vara att lyfta och internt driva på användningen av 
tekniska lösningar som kan ge mer tid över till patienter. Så även rena 
kostnadsbesparingar. 

Motionären nämner bland annat E-möten och att det idag finns modern och enkel 
teknik för att hålla interna möten på distans, bild, dokument som enkelt kan delas 
mellan mötesdeltagare på distans. I motionen nämns även E-hälsa som på olika sätt 
effektiviserar och leder till kostnadsbesparingar och Mina Meddelanden som är en 
tjänst som förvaltas av skattemyndigheten. 

I motionen föreslås: 
Att fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående effektivisering för bättre vård 
Bilaga: Motion angående effektivisering för bättre vård 

Förslag till beslut 
Rosemarie Strömblad (L) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden anser att motionen är besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsdirektören  



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Diariet 
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 25 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 209/19   Ärendenummer: 2018/01133 
 

Svar på motion angående effektivisering för bättre vård 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

 

Sammanfattning 
I aktuell motion Från Peter Christensen (L) menas det att landstingets/regionens 
resurser är begränsade. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att hitta olika 
effektiviseringsvinster. Det kan vara att lyfta och internt driva på användningen av 
tekniska lösningar som kan ge mer tid över till patienter. Så även rena 
kostnadsbesparingar. 

Motionären nämner bland annat E-möten och att det idag finns modern och enkel 
teknik för att hålla interna möten på distans, bild, dokument som enkelt kan delas 
mellan mötesdeltagare på distans. I motionen nämns även E-hälsa som på olika sätt 
effektiviserar och leder till kostnadsbesparingar och Mina Meddelanden som är en 
tjänst som förvaltas av skattemyndigheten. 

I motionen föreslås: 
Att fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående effektivisering för bättre vård. 
Bilaga: Motion angående effektivisering för bättre vård. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019 svar på 
motion angående effektivisering för bättre vård. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 25 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 209/19   Ärendenummer: 2018/01133 
 

Svar på motion angående effektivisering för bättre vård 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

 

Sammanfattning 
I aktuell motion Från Peter Christensen (L) menas det att landstingets/regionens 
resurser är begränsade. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att hitta olika 
effektiviseringsvinster. Det kan vara att lyfta och internt driva på användningen av 
tekniska lösningar som kan ge mer tid över till patienter. Så även rena 
kostnadsbesparingar. 

Motionären nämner bland annat E-möten och att det idag finns modern och enkel 
teknik för att hålla interna möten på distans, bild, dokument som enkelt kan delas 
mellan mötesdeltagare på distans. I motionen nämns även E-hälsa som på olika sätt 
effektiviserar och leder till kostnadsbesparingar och Mina Meddelanden som är en 
tjänst som förvaltas av skattemyndigheten. 

I motionen föreslås: 
Att fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående effektivisering för bättre vård. 
Bilaga: Motion angående effektivisering för bättre vård. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019 svar på 
motion angående effektivisering för bättre vård. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 150/19   Ärendenummer: 2018/01133 
 

Svar på motion angående effektivisering för bättre vård 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige att besluta 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 
I aktuell motion Från Peter Christensen (L) menas det att landstingets/regionens 
resurser är begränsade. För bästa vård behöver vi sätta fokus på att hitta olika 
effektiviseringsvinster. Det kan vara att lyfta och internt driva på användningen av 
tekniska lösningar som kan ge mer tid över till patienter. Så även rena 
kostnadsbesparingar. 

Motionären nämner bland annat E-möten och att det idag finns modern och enkel 
teknik för att hålla interna möten på distans, bild, dokument som enkelt kan delas 
mellan mötesdeltagare på distans. I motionen nämns även E-hälsa som på olika sätt 
effektiviserar och leder till kostnadsbesparingar och Mina Meddelanden som är en 
tjänst som förvaltas av skattemyndigheten. 

I motionen föreslås: 
Att fullmäktige beslutar att ovanstående förslag om effektivare arbetssätt beaktas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående effektivisering för bättre vård 
Bilaga: Motion angående effektivisering för bättre vård 

Förslag till beslut 
Rosemarie Strömblad (L) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden anser att motionen är besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsdirektören  



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Diariet 
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Kanslienheten          2019-06-11 Ärendenummer 2018/01208 

Helene Håkansson  Dokumentnummer  2018/01208-3 

     

Till regionfullmäktige 

   

 

 

Svar på motion ang. information om rätt att ta PSA-

prov 

 

Förslag till beslut 
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 

1. att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 

I aktuell motion menar Peter Christensen (L) och Kent Lewén (L) att över 10 000 män i vårt land 
får årligen diagnosen prostatacancer. Detta är den vanligaste cancersjukdomen i vårt land. Bara i 
Blekinge får mer än tre mån varje vecka beskedet prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett 
tidigt stadium kan patienten få en botande behandling. Däremot finns för närvarande ingen 
botande behandling för män där prostatacancern lämnar kapseln och spridit sig i kroppen. 

I Region Skåne och i Västra Götalandsregionen har man beslutat att män mellan 50 och 70 år ska 
få en skriftlig objektiv information om provtagningen och en anvisning att man ska kontakta sin 
vårdcentral för att få ett PSA-prov utfört. Motionärerna menar att detta också skulle kunna 
införas i Blekinge. 

I motionen föreslås: 

Att landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva fakta och upplysning 

om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta ett PSA-prov 

Bakgrund 

Region Skåne planerar att, med start preliminärt september 2019, genomföra en pilotstudie för 

organiserad prostatacancertestning inom ramen för det nystartade prostatacancercentrum. Den 

kommer att inkludera 2000 män av blandad demografi och beräknas vara klar vi årsskiftet 2019-

2020. Region Blekinge avser invänta resultat av denna pilotstudie för att eventuellt kunna gå in i 

en större regiongemensam studie där det finns ett gemensamt administrativt system och 
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erfarenheter när det gäller algoritmer samt nya diagnostiska tester utifrån de erfarenheter som 

Region Skåne erhållit under pilotfasen. Region Skånes studie är viktig att följa över tid och kan 

eventuellt leda till behov av nya inriktningsbeslut framgent. 

Förenklad PSA-testning kan erbjudas symtomfria män mellan 50-70 år som önskar ta PSA-test. 

Region Blekinges förstudie ”Organiserad Prostatacancertestning” gjordes inför ett 

ställningstagande till införande av organiserad prostatacancertestning och initierades av Regionala 

Cancercentrum i Samverkan och SKL. Region Blekinge kommer att tillsammans med Region 

Kronoberg fokusera på att i primärvården förbättra och förtydliga information och öka 

följsamheten till riktlinjerna i det Nationella vårdprogrammet (NVP) för prostatacancer vad gäller 

provtagningsrekommendationer och provtagningsintervall för symtomfria män. 

Syftet med förenklad PSA-testning är jämlik tillgång till information, en möjlighet till ett 

välinformerat beslut hos den enskilde patienten och ett rationellt resursutnyttjande av tillgänglig 

vård. 

Förslag till införandeplan för förenklad PSA-testning i Region Blekinge finns redan och hälso- 

och sjukvårdsnämnden förväntas fatta beslut i saken under juni månad. Förslaget är att 

pilotinförandet av förenklad PSA-testning startas på Brunnsgårdens vårdcentral i september 

2019. 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Emma Stjernlöf (M) 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Peter Lilja 
Regiondirektör/tf. hälso-och 
sjukvårdsdirektör 

  
 



l. 
Liberalerna 

. Dn r ~O / ~j Q/ J, O f' 
/ Ini-' 2018 -08- 0 7 / 
/ Landstinget 8/eki 

D. nge 
1ariet 

Motion ang. information om rätt att ta PSA-prov 

över 1 O 000 män i vårt land får årligen diagnosen, prostatacancer. Detta är 
den vanligaste cancersjukdomen i vårt land. Bara i Blekinge får mer än tre 
män varje vecka beskedet, prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt 
stadium kan patienten få en botande behandling. Däremot finns för 
närvarande ingen botande behandling för män där prostatacancern lämnat 
kapseln och spridit sig i kroppen. Här finns dock flera alternativ för bromsande 
behandlingar som kan sättas in. Resultatet ser väldigt olika ut och många 
upplever behandlingarna som ganska krävande. Därtill kommer att dessa 
behandlingar ofta är mycket kostnadskrävande för den blekingska sjukvården. 

l en mycket stor studie utförd av bl.a. professor Jonas Hugosson i Göteborg 
visar man att, med allmän screening skulle dödligheten halveras i vårt land, 
dvs mer än 1000 liv årligen, skulle kunna räddas. 

Vi Liberaler i Blekinge är för en allmän screening av prostatacancer, frågan är 
livsviktig, därför lyfter vi frågan på nytt med en motion. Samtidigt inser vi att 
efter det att frågan var uppe för beslut i Landstinget, att det saknas en 
majoritet för att införande i vårt landsting. 

Det som händer i Skånes- och Västra Götalandsregioner är att man beslutat 
att män mellan 50 och 70 år ska få en skriftlig objektiv information om 
provtagningen och en anvisning att man kan kontakta sin vårdcentral för att få 
ett PSA-prov utfört. Vi menar att detta också skulle kunna införas i Blekinge. 

Undertecknad yrkar 

att landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva 
fakta och upplysning om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta 
ett PSA-prov. 

Karlskrona den 6 augusti 2018 

Peter Christensen 
landstingsledamot 

Kent Lewem 
landstingskandidat 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 151/19   Ärendenummer: 2018/01208 
 

Svar på motion angående information om rätt att ta PSA-prov 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige att besluta 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 

I aktuell motion menar Peter Christensen (L) och Kent Lewén (L) att över 10 000 
män i vårt land får årligen diagnosen prostatacancer. Detta är den vanligaste 
cancersjukdomen i vårt land. Bara i Blekinge får mer än tre mån varje vecka 
beskedet prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium kan patienten 
få en botande behandling. Däremot finns för närvarande ingen botande behandling 
för män där prostatacancern lämnar kapseln och spridit sig i kroppen. 

I Region Skåne och i Västra Götalandsregionen har man beslutat att män mellan 50 
och 70 år ska få en skriftlig objektiv information om provtagningen och en 
anvisning att man ska kontakta sin vårdcentral för att få ett PSA-prov utfört. 
Motionärerna menar att detta också skulle kunna införas i Blekinge. 

I motionen föreslås: 
Att landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva fakta och 
upplysning om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta ett PSA-prov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående information om rätt att ta PSA-prov  
Bilaga: Motion angående information om rätt att ta PSA-prov 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden anser motionen besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet  



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 26 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 210/19   Ärendenummer: 2018/01208 
 

Svar på motion ang. information om rätt att ta PSA-Prov 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Christina Mattisson (S), Kjell-Åke Karlsson (S) och Magnus Johansson (S) deltar ej i 
beslutet. 

SammanfattningI aktuell motion menar Peter Christensen (L) och Kent Lewén 
(L) att över 10 000 män i vårt land får årligen diagnosen prostatacancer. Detta är 
den vanligaste cancersjukdomen i vårt land. Bara i Blekinge får mer än tre mån varje 
vecka beskedet prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium kan 
patienten få en botande behandling. Däremot finns för närvarande ingen botande 
behandling för män där prostatacancern lämnar kapseln och spridit sig i kroppen. 

I Region Skåne och i Västra Götalandsregionen har man beslutat att män mellan 50 
och 70 år ska få en skriftlig objektiv information om provtagningen och en 
anvisning att man ska kontakta sin vårdcentral för att få ett PSA-prov utfört. 
Motionärerna menar att detta också skulle kunna införas i Blekinge. 

I motionen föreslås: 
Att landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva fakta och 
upplysning om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta ett PSA-prov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion ang. information om rätt att ta PSA-prov. 
Bilaga: Motion ang. information om rätt att ta PSA-prov. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019 svar på 
motion angående information om rätt att ta PSA-prov. 

Förslag till beslut 
Björn T Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 27 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
1:e vice ordförande ställer proposition på Björn T Nurhadis (SD) förslag att bifall 
till motionen mot hälso- och sjukvårdsnämndens förslag att anse motionen 
besvarad och finner att propositionen på bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens 
förslag vara med övervägande ja-besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 26 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 210/19   Ärendenummer: 2018/01208 
 

Svar på motion ang. information om rätt att ta PSA-Prov 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Christina Mattisson (S), Kjell-Åke Karlsson (S) och Magnus Johansson (S) deltar ej i 
beslutet. 

SammanfattningI aktuell motion menar Peter Christensen (L) och Kent Lewén 
(L) att över 10 000 män i vårt land får årligen diagnosen prostatacancer. Detta är 
den vanligaste cancersjukdomen i vårt land. Bara i Blekinge får mer än tre mån varje 
vecka beskedet prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium kan 
patienten få en botande behandling. Däremot finns för närvarande ingen botande 
behandling för män där prostatacancern lämnar kapseln och spridit sig i kroppen. 

I Region Skåne och i Västra Götalandsregionen har man beslutat att män mellan 50 
och 70 år ska få en skriftlig objektiv information om provtagningen och en 
anvisning att man ska kontakta sin vårdcentral för att få ett PSA-prov utfört. 
Motionärerna menar att detta också skulle kunna införas i Blekinge. 

I motionen föreslås: 
Att landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva fakta och 
upplysning om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta ett PSA-prov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion ang. information om rätt att ta PSA-prov. 
Bilaga: Motion ang. information om rätt att ta PSA-prov. 
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019 svar på 
motion angående information om rätt att ta PSA-prov. 

Förslag till beslut 
Björn T Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen.  



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 27 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
1:e vice ordförande ställer proposition på Björn T Nurhadis (SD) förslag att bifall 
till motionen mot hälso- och sjukvårdsnämndens förslag att anse motionen 
besvarad och finner att propositionen på bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens 
förslag vara med övervägande ja-besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 42 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 151/19   Ärendenummer: 2018/01208 
 

Svar på motion angående information om rätt att ta PSA-prov 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige att besluta 
 

1. Att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning 

I aktuell motion menar Peter Christensen (L) och Kent Lewén (L) att över 10 000 
män i vårt land får årligen diagnosen prostatacancer. Detta är den vanligaste 
cancersjukdomen i vårt land. Bara i Blekinge får mer än tre mån varje vecka 
beskedet prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium kan patienten 
få en botande behandling. Däremot finns för närvarande ingen botande behandling 
för män där prostatacancern lämnar kapseln och spridit sig i kroppen. 

I Region Skåne och i Västra Götalandsregionen har man beslutat att män mellan 50 
och 70 år ska få en skriftlig objektiv information om provtagningen och en 
anvisning att man ska kontakta sin vårdcentral för att få ett PSA-prov utfört. 
Motionärerna menar att detta också skulle kunna införas i Blekinge. 

I motionen föreslås: 
Att landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva fakta och 
upplysning om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta ett PSA-prov 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående information om rätt att ta PSA-prov  
Bilaga: Motion angående information om rätt att ta PSA-prov 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden anser motionen besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet  



    

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 43 
(42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Kanslienheten          2019-06-27 Ärendenummer 2019/01406 

Helene Håkansson  Dokumentnummer  2019/01406-1 

     

Till regionstyrelsen  

   

 

 

Samverkansavtal avseende organisation och 

huvudmannaskap för Blekinges leder - 

regionstyrelsens ställningstagande  

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

1. att godkänna samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges 
leder  

2. att avsätta budgetmedel motsvarande 205 000 kronor med finansiering från 
regionstyrelsen förvaltning regiongemensamt avseende reserven för 2019 

3. att finansiering för 2020 hanteras i budgetberedningen  

4. att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utföra uppdraget enligt 
samverkansavtalet.  

Sammanfattning 
I Blekinge är Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i 

Blekinge och Attractive Hardwoods två projekt som avslutas hösten 2019. När projekten avslutas 

så lämnas ett antal leder utan en huvudman som har till uppgift att skapa förutsättningar för 

skötsel och utveckling av uppkomna leder och samverka med huvudmän som ansvarar för leder 

som går igenom eller ansluter till länet. Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden”, där det från 

framtagandet av leden fram till i dag, visat sig att avsaknaden av en huvudman för att få en 

samordning mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region lett till att leden inte 

underhållits och utvecklats på ett likvärdigt sätt. Ett gemensamt samverkansavtal som omfattar 

vem som har för driften av huvudmannaskapet och finansieringen av en person behöver fattas 

gemensamt i länet. I tjänsteskrivelsen till regionala utvecklingsnämnden framgår finansiering och 

fördelningsnyckel. Region Blekinges andel av kostnaden är 205 000 kronor/år med en årlig 

uppräkning.   
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Förslaget till beslut är hanterat av regional utvecklingsnämnden 2019-05-22 som då beslutade att 

föreslå regionstyrelsen besluta om samverkansavtal om organisation och huvudmannaskap för 

Blekinges leder. Dessförinnan är samverkansavtalet behandlat i regionala samverkanrådet 2019-

04-02 där alla kommuner i Blekinge och Region Blekinge är överens om att ställa sig positiva till 

förslaget och föreslår respektive organisation anta förslag till struktur och budget.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 

 

  

Bilaga 

 Samverkansavtalet 2019/00971-1 

 Tjänsteskrivelse till regionala utvecklingsnämnden 2019/00971-2 

 Protokollsutdrag regionala samverkansrådet 2019/00971-3 

 Protokollsutdrag regional samverkansnämnden 2019/00971-4 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 26 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 211/19   Ärendenummer: 2019/01406 
 

Samverkansavtal avseende organisation och 
huvudmannaskap för Blekinges leder - regionstyrelsens 
ställningstagande  

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta  
 

1. att godkänna samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap 
för Blekinges leder  

2. att avsätta budgetmedel motsvarande 205 000 kronor med finansiering från 
regionstyrelsen förvaltning regiongemensamt avseende reserven för 2019 

3. att finansiering för 2020 hanteras i budgetberedningen  

4. att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utföra uppdraget enligt 
samverkansavtalet.  

 

Sammanfattning 
I Blekinge är Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och 
vatten i Blekinge och Attractive Hardwoods två projekt som avslutas hösten 2019. 
När projekten avslutas så lämnas ett antal leder utan en huvudman som har till 
uppgift att skapa förutsättningar för skötsel och utveckling av uppkomna leder och 
samverka med huvudmän som ansvarar för leder som går igenom eller ansluter till 
länet. Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden”, där det från framtagandet av 
leden fram till i dag, visat sig att avsaknaden av en huvudman för att få en 
samordning mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region lett till att 
leden inte underhållits och utvecklats på ett likvärdigt sätt. Ett gemensamt 
samverkansavtal som omfattar vem som har för driften av huvudmannaskapet och 
finansieringen av en person behöver fattas gemensamt i länet. I tjänsteskrivelsen till 
regionala utvecklingsnämnden framgår finansiering och fördelningsnyckel. Region 
Blekinges andel av kostnaden är 205 000 kronor/år med en årlig uppräkning.   
Förslaget till beslut är hanterat av regional utvecklingsnämnden 2019-05-22 som då 
beslutade att föreslå regionstyrelsen besluta om samverkansavtal om organisation 
och huvudmannaskap för Blekinges leder. Dessförinnan är samverkansavtalet 
behandlat i regionala samverkanrådet 2019-04-02 där alla kommuner i Blekinge och 
Region Blekinge är överens om att ställa sig positiva till förslaget och föreslår 
respektive organisation anta förslag till struktur och budget.  



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 27 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 
Blekinges leder – regionstyrelsens ställningstagande. 
Bilaga: Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges 
leder utmed land och vatten i Blekinge. 
Bilaga: Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges 
leder. 
Bilaga: Protokoll Regionala samverkansrådet den 2 april 2019 
Bilaga: protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden den 22 maj 2019 
Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges leder. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



 

 

 

Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap 
för Blekinges leder utmed land och vatten i Blekinge 
 

Detta samverkansavtal har upprättats för att reglera ansvar, skyldigheter och rättigheter mellan 
samverkanspartnerna avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges leder utmed land och vatten 
i Blekinge. 
 

§ 1   Deltagande parter 

Detta samverkansavtal har ingåtts mellan: 

Region Blekinge, nedan kallad RB, organisationsnummer 232000-0081, 371 81 Karlskrona 

och 

Länsstyrelsen i Blekinge, nedan kallad LSB, organisationsnummer 202100-2320, 371 33 Karlskrona 

och 

Karlskrona Kommun, nedan kallad KKN, organisationsnummer 212000-0829, 371 21 Karlskrona 

och 

Ronneby Kommun, nedan kallad RBN, organisationsnummer 212000-0837, 372 80 Ronneby 

och 

Karlshamns Kommun, nedan kallad KHKN, organisationsnummer 212000-0845, 374 81 Karlshamn 

och  

Olofströms Kommun, nedan kallad OKN, organisationsnummer 212000-0811, 293 34 Olofström 

och 

Sölvesborgs Kommun, nedan kallad SKN, organisationsnummer 212000-0852, 294 34 Sölvesborg 

 

RB, LSB, KKN, RBN, KKN, OKN, SKN nedan gemensamt kallade för ”Parterna” eller var och en för sig kallad 
för ”Part”. 

 

§ 2   Bakgrund 
 

I Blekinge län har det de senaste åren genom olika projekt arbetats fram ett flertal leder på land och i/vid 

vatten. Sedan vandringsleden ”Blekingeleden” med sina dryga 26 mil invigdes i maj 1982 har synen på 

aktiviteter utomhus ändrats mycket. I Blekinge och angränsande län har ett flertal leder tagits fram för 

vandring och cykling. 

Exempelvis är Skåne inne i en aktiv fas där cykelleder anläggs som binder samman Kattegatteden och 

SydOstleden och snart är det möjligt att cykla längs hela kusten från Göteborg till Sölvesborg/Karlshamn 

innan man inlandsvägen kan ta sig tillbaka till sin utgångspunkt.av  

I Blekinge är Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge (nedan kallad 

ARK56) och Attractive Hardwoods två projekt som avslutas hösten 2019. När projekten avslutas så lämnas ett 

antal leder utan en huvudman som har till uppgift att skapa förutsättningar för skötsel och utveckling av 

uppkomna leder och samverka med huvudmän som ansvarar för leder som går igenom eller ansluter till länet. 

Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden”, där det från framtagandet av leden fram till i dag, visat sig att 

avsaknaden av en huvudman för att få en samordning mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och 

region lett till att leden inte underhållits och utvecklats på ett likvärdigt. 



 

Denna snabba utvecklingen av leder och behovet av rekreation och motion är en potential för besöksnäringen 

i Blekinge.  Utvecklingen innebär också aktualisering av, vem som skall ha det övergripande länsansvaret för 

att leder i Blekinge underhålls och utvecklas. Dessutom behövs en stabil framtida organisation för skötsel och 

underhåll liksom marknadsföring av lederna. 

Inom projektet ARK56 har företaget Tyréns anlitats för en förstudie hur ett huvudmannaskap i Blekinge kan 

utformas. Studien är finansierad inom projektet och har utgått ifrån projektet ARK56 men resultat av studien 

kan överföras till att omfatta samtliga leder i länet och därmed också omfatta huvudmannaskap och framtida 

organisationen för helheten. Skissen nedan har bearbetats av styrgruppen för ARK56 utifrån ett förslag på 

framtida organisation i Tyréns förstudie.  

Parallellt med projektet ARK 56 har länsstyrelsen drivit projektet ”utveckling av infrastruktur i Blekinges 

skärgård” tillsammans med Blekinges kommuner. Detta projekt avslutas i maj 2019 och lägger grunden för 

både skötselplan och gemensam utvecklingsplan för att säkerställa kvalitet av infrastruktur i skärgården 

Skissen nedan omfattar följande leder: Blekingeleden, Sydostleden, ARK56 och den kustnära cykelled som är 

utveckling. 

 

 

 
§ 3   Drift av huvudmannaskapet 
 
RB ansvarar för drift av huvudmannaskapet. I driften ingår en anställning av en person på 50 % av en heltid och 

ett ansvar för en struktur som innefattar utveckling, kvalitetssäkring, samordning av skötsel, övergripande 

ansvar för karta, mobil applikation, strategisk utveckling och nätverksskapande. 

Huvudmannen har till sin hjälp en styrgrupp för styrning av arbetet som träffas 2 ggr/år, bestående av 1 person 

från respektive kommun (totalt 5 personer), 1 person från Region Blekinge, 1 person från Länsstyrelsen, 1 

person från Visit Blekinge, 1 person från Blekinge Arkipelag och huvudmannen, totalt 10 personer. Personer till 

styrgruppen utses av respektive Part. 

 

§ 4   Anställd huvudmans arbetsuppgifter 
 

• Strategisk utveckling: Kan en vandrings-, cykel-, segel- och kajakled användas till mer än namnet 
antyder? Ja och i synnerhet för att skapa tvärekonomiska projekt, aktiviteter och företag som drar 
nytta av varandras existens. En av huvudmannens uppgifter är såldes att leda leden framåt, men 
också att skapa förutsättningar, tankar och idéer för företag och produkter inom naturturismsektorn. 



 

En gemensam strategi för lederna är förutsättning för fortsatt utveckling. Utvecklingsarbetet kräver 
dock nära samverkan och dialog med Parterna så att utvecklingsriktningen förankras i hela 
organisationen. 

 
• Kvalitetssäkring: Huvudmannen är ansvarig för att bevaka och utveckla de kvalitetsstandarder som är 

framtagna och att uppdatera ledens standard och utvecklingspotential. Praktisk skötsel och 
kostnader kvarligger på respektive Part. Ett avtal upprättas mellan huvudmannen och ansvarig Part 
för drifts- och underhåll där roller och åtaganden specificeras. 

 
• Kommunikation: Huvudmannen deltar i nationella arbeten kring utveckling av naturturism och 

vandringsturism. Det är viktigt att regionen, huvudmannen, deltar på nationella utvecklingsmöten, 
mässor och konferenser. Inte som utställare utan som ”trendspanare” och kommunikatör vars syfte 
är att sprida budskapet om Blekinges leder och inhämta kunskap från andra aktörer. 

 

 Nätverk: Genom skapande och upprätthållande av nätverk med näringsliv, civilsamhälle och offentlig 
sektor ökar delaktigheten i verksamheten. Här ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad 
samordning av insatser. Huvudmannen har ett övergripande ansvar för att sammankalla och driva 
dessa nätverk i samverkan med Parterna.  
 

 Kart- och appansvar: Under projekt Arkipelagrutten har tagits fram en omfångsrik mobil applikation 
och en karttjänst i ett samarbete med Blekingeleden. Mobilapplikationen och karttjänst är produkter 
som presenterar alla regionala leder.  Karttjänsten kan även användas för att lätt och 
kostnadseffektivt producera nya kartor. Ägarskapet och därmed övergripande ansvar stannar i 
uppstartsfasen hos huvudmannen i 3 (tre) år från dag då avtalet börjar gälla. Det görs för att 
produkterna har tagits fram i ett projekt där RB varit projektägare. Efter 3 (tre) år kan ägarstrukturen 
förändras i avtal mellan Parterna. Resurser för tryck och framtagning av nya kartor ligger inte hos 
huvudmannen. Drift och underhåll av mobil applikation och hemsida ligger inte hos huvudmannen. 
Separat avtal tecknas mellan RB och utförare av tjänsten (vid detta avtals tecknande är länets 
samägda marknadsbolag föreslagen som part för utförande av tjänsten). 

 

§ 5   Drift, underhåll och utveckling av leder  
 

Parterna, LSB, KKN, RBN, KHKN, OKN, SKN (ej RB) ansvarar för drift och underhåll i form av skötsel, kontakt 

med markägare och skyltning. För Parterna (ej RB) finns redan uppbyggda strukturer och uppdrag för att 

sköta driften och underhållet.  

 

• Skötsel, underhåll och drift, tillsyn och kvalitet: Detta arbete görs redan idag av LSB, KKN, RBN, 
KHKN, OKN och SKN men arbetet kan tydliggöras och samordnas ytterligare. De gemensamma 
kvalitetsstandarderna och upprättade samt nya avtal blir viktiga verktyg för att det ska ske.  
 

• Kontakt och avtal med markägare: Genom ett utvidgat samarbete mellan huvudmannen, Parterna och 
markägarna vid avtalsskrivande ges samma förutsättningar för gemensamma och likvärdiga avtal i 
hela regionen.  

 
• Skyltning och märkning: LSB, KKN, RBN, KHKN, OKN, SKN har verksamhets- och underhållsansvar 

för skyltar och märkning. Fördelar finns för en utökad samverkan kring en gemensam märkning och 
skyltning där huvudman och LSB, KKN, RBN, KHKN, OKN, SKN tar ansvar för gemensamma 
överenskommelser.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

§ 6   Marknadsföring och Parternas möjliga roller i marknadsföringen av lederna 
 

Marknadsföringsinsatser för Blekinges leder fördelas förslagsvis mellan Part och länets samägda 

marknadsbolag. Uppdraget för lokal marknadsföring ligger på Part medan länets samägda marknadsbolag 

marknadsför Blekinges leder nationellt och internationellt. 

Länets samägda marknadsbolags roll och uppgifter: 

• Kommunikationsinsatser: Inom marknadsbolagets befintliga uppdrag marknadsförs Blekinges leder 

inom ordinarie verksamhet nationellt och internationellt. Riktade kampanjer för att ytterligare främja 

enskilda varumärken av enstaka leder ligger inte i marknadsbolagets vanliga verksamhet och behöver 

beställas om önskemål finns från Part. 

 

• App och kartverktyg:  En mobil applikation som representerar alla leder har tagits fram och kräver 

underhåll och uppdatering. Även ett kartverktyg med en baskarta där nya kartor lätt och 

kostnadseffektivt kan tas fram har utvecklats. Huvudmannaskapet ligger hos RB.  Drift och underhåll 

av karta och mobil applikationen ligger på länets samägda marknadsbolag i ett separat avtal mellan 

Parterna och länets samägda marknadsbolag.  

 

• Underhåll av hemsidor: För ARK56 och för Blekingeleden finns en egen hemsida. Underhåll och 

uppdatering av hemsidor görs av länets samägda marknadsbolag i ett separat tecknat avtal mellan 

Parterna och länets samägda marknadsbolag.   

 

• Kommunikationsplan: För att marknadsföringen ska bli verkningsfull och möjlig att följas upp behöver 

en kommunikationsplan upprättas. En kommunikationsplan tas fram inom länets samägda 

marknadsbolags ordinarie verksamhet som visar hur Blekinges leder kommer att marknadsföras.  

 

§ 7   Kostnader/år (årlig uppräkning med gällande KPI) 
 

Budgetpost Kostnader per år 

50 % tjänst för ledhuvudman  380 000 kr  

Utvecklingsmöten, reskostnader, mässor & 

konferenser för ledhuvudman 

80 000 kr 

Mobil applikation fast årsavgift 50 000 kr 

Kartverktyg årsavgift 
 

45 000 kr 

Hemsida ARK56 och Blekingeleden 
 

35 000 kr 

20% tjänst hos Visit Blekinge för uppdatering & 
underhåll av app, kartor & hemsida 
 

150 000 kr 

Total 740 000 kr  

 

 
 
 
 
 
 



 

§ 8 Fördelningsnyckel/år (årlig uppräkning utifrån förändrade kostnader i § 7) 

 
• Region Blekinge (RB) 205 000 kr             

• Länsstyrelsen (LSB) 100 000 kr                

• Karlskrona kommun (KKN) 173 000 kr 

• Karlshamns kommun (KHKN)    86 000 kr             

• Ronneby kommun (RKN)    86 000 kr 

• Sölvesborgs kommun (SKN)     45 000 kr            

• Olofströms kommun (OKN)     45 000 kr 

    Summa:   740 000 kr 

 

§ 9 Avtalstid 

Avtalet löper under tiden 1 september 2019 till och med 31 augusti 2022, med möjlighet till uppsägning 1 år 
innan 31 augusti 2022.  
Förlängning av avtalet skall beslutas 6 månader innan avtalets upphörande den 31 augusti 2022. 
 

§ 10 Parts deltagande 

Samverkansavtalet helhet är avhängigt varje Parts deltagande. Avtalet kan utvecklas över tiden på så sätt att 
finansiering kan förändras och regleras i tilläggsavtal till detta huvudavtal. 

 

§ 11 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska, med tillämpning av svensk rätt, avgöras 
av allmän domstol med Blekinge tingsrätt som första instans. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detta avtal är utfärdat i 7 (sju) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. 

 

Ort och datum:        /             - 2019  Ort och datum:        /             - 2019 

 

Namn: _____________________  Namn: _____________________ 

 

Förtydligande: ______________________  Förtydligande: ______________________ 

Region Blekinge   Länsstyrelsen i Blekinge 

 

 

Ort och datum:        /             - 2019  Ort och datum:        /             - 2019 

 

Namn: _____________________  Namn: _____________________ 

 

Förtydligande: ______________________  Förtydligande: ______________________ 

Karlskrona kommun   Ronneby Kommun 

 

 

Ort och datum:        /             - 2019  Ort och datum:        /             - 2019 

 

Namn: _____________________  Namn: _____________________ 

 

Förtydligande: ______________________  Förtydligande: ______________________ 

Karlshamns kommun   Olofströms kommun 

 

 

Ort och datum:        /             - 2019   

 

Namn: _____________________   

 

Förtydligande: ______________________   

Sölvesborgs kommun 
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Avdelning för regional tillväxt          2019-05-06 Ärendenummer 2019/00971 

Leif Wictorén  Dokumentnummer  2019/00971-2 

     

Till Regionala utvecklingsnämnden 

   

 

 

Samverkansavtal avseende organisation och 

huvudmannaskap för Blekinges leder 

Förslag till beslut 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar 

1. att godkänna Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges 
leder 

2. att regionstyrelsen avsätter budgetmedel motsvarande 205 000 kronor 

3. att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utföra uppdraget enligt 
samverkansavtalet 

 

Sammanfattning 
I Blekinge är Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i 

Blekinge och Attractive Hardwoods två projekt som avslutas hösten 2019. När projekten avslutas 

så lämnas ett antal leder utan en huvudman som har till uppgift att skapa förutsättningar för 

skötsel och utveckling av uppkomna leder och samverka med huvudmän som ansvarar för leder 

som går igenom eller ansluter till länet. Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden”, där det från 

framtagandet av leden fram till i dag, visat sig att avsaknaden av en huvudman för att få en 

samordning mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region lett till att leden inte 

underhållits och utvecklats på ett likvärdigt. Ett gemensamt samverkansavtal som omfattar vem 

som har för driften av huvudmannaskapet och finansieringen av en person behöver fattas 

gemensamt i länet. 

Finansiering 

Kostnader/år (årlig uppräkning med gällande KPI) 
 

Budgetpost Kostnader per år 

50 % tjänst för ledhuvudman  380 000 kr  

Utvecklingsmöten, reskostnader, mässor & 
konferenser för ledhuvudman 

80 000 kr 
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Mobil applikation fast årsavgift 50 000 kr 

Kartverktyg årsavgift 
 

45 000 kr 

Hemsida ARK56 och Blekingeleden 
 

35 000 kr 

20% tjänst hos Visit Blekinge för uppdatering & 
underhåll av app, kartor & hemsida 
 

150 000 kr 

Total 740 000 kr  

 

Fördelningsnyckel/år (årlig uppräkning utifrån förändrade kostnader enligt ovan) 
 
• Region Blekinge (RB) 205 000 kr             

• Länsstyrelsen (LSB) 100 000 kr                

• Karlskrona kommun (KKN) 173 000 kr 

• Karlshamns kommun (KHKN)    86 000 kr             

• Ronneby kommun (RKN)    86 000 kr 

• Sölvesborgs kommun (SKN)     45 000 kr            

• Olofströms kommun (OKN)     45 000 kr 

    Summa:   740 000 kr 

Genomförande av beslut 

RB ansvarar för drift av huvudmannaskapet. I driften ingår en anställning av en person på 50 % 
av en heltid och ett ansvar för en struktur som innefattar utveckling, kvalitetssäkring, samordning 
av skötsel, övergripande ansvar för karta, mobil applikation, strategisk utveckling och 
nätverksskapande. 

Huvudmannen har till sin hjälp en styrgrupp för styrning av arbetet som träffas 2 ggr/år, 
bestående av 1 person från respektive kommun (totalt 5 personer), 1 person från Region 
Blekinge, 1 person från Länsstyrelsen, 1 person från Visit Blekinge, 1 person från Blekinge 
Arkipelag och huvudmannen, totalt 10 personer. Personer till styrgruppen utses av respektive 
Part. 

 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Anna-Lena Cederström 
Regional utvecklingsdirektör 

Leif Wictorén 
Besöksnäringsstrateg 
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Bilaga 

 Samverkansavtal 
 











































    

  Regionala utvecklingsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 14 
(31) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 53/19   Ärendenummer: 2019/00971 
 

Samverkansavtal avseende organisation och 
huvudmannaskap för Blekinges leder 

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta 
 
1. att godkänna Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 

Blekinges leder 

2. att regionstyrelsen avsätter budgetmedel motsvarande 205 000 kronor 

3. att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utföra uppdraget enligt 
samverkansavtalet 

Sammanfattning 
I Blekinge är Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och 
vatten i Blekinge och Attractive Hardwoods två projekt som avslutas hösten 2019. 
När projekten avslutas så lämnas ett antal leder utan en huvudman som har till 
uppgift att skapa förutsättningar för skötsel och utveckling av uppkomna leder och 
samverka med huvudmän som ansvarar för leder som går igenom eller ansluter till 
länet. Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden”, där det från framtagandet av 
leden fram till i dag, visat sig att avsaknaden av en huvudman för att få en 
samordning mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region lett till att 
leden inte underhållits och utvecklats på ett likvärdigt. Ett gemensamt 
samverkansavtal som omfattar vem som har för driften av huvudmannaskapet och 
finansieringen av en person behöver fattas gemensamt i länet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse; Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 
Blekinges leder 
Samverkansavtal 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
Diariet 
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 26 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 211/19   Ärendenummer: 2019/01406 
 

Samverkansavtal avseende organisation och 
huvudmannaskap för Blekinges leder - regionstyrelsens 
ställningstagande  

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta  
 

1. att godkänna samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap 
för Blekinges leder  

2. att avsätta budgetmedel motsvarande 205 000 kronor med finansiering från 
regionstyrelsen förvaltning regiongemensamt avseende reserven för 2019 

3. att finansiering för 2020 hanteras i budgetberedningen  

4. att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utföra uppdraget enligt 
samverkansavtalet.  

 

Sammanfattning 
I Blekinge är Arkipelagrutten - Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och 
vatten i Blekinge och Attractive Hardwoods två projekt som avslutas hösten 2019. 
När projekten avslutas så lämnas ett antal leder utan en huvudman som har till 
uppgift att skapa förutsättningar för skötsel och utveckling av uppkomna leder och 
samverka med huvudmän som ansvarar för leder som går igenom eller ansluter till 
länet. Erfarenheten av skötseln för ”Blekingeleden”, där det från framtagandet av 
leden fram till i dag, visat sig att avsaknaden av en huvudman för att få en 
samordning mellan länets kommuner, länsstyrelse, landsting och region lett till att 
leden inte underhållits och utvecklats på ett likvärdigt sätt. Ett gemensamt 
samverkansavtal som omfattar vem som har för driften av huvudmannaskapet och 
finansieringen av en person behöver fattas gemensamt i länet. I tjänsteskrivelsen till 
regionala utvecklingsnämnden framgår finansiering och fördelningsnyckel. Region 
Blekinges andel av kostnaden är 205 000 kronor/år med en årlig uppräkning.   
Förslaget till beslut är hanterat av regional utvecklingsnämnden 2019-05-22 som då 
beslutade att föreslå regionstyrelsen besluta om samverkansavtal om organisation 
och huvudmannaskap för Blekinges leder. Dessförinnan är samverkansavtalet 
behandlat i regionala samverkanrådet 2019-04-02 där alla kommuner i Blekinge och 
Region Blekinge är överens om att ställa sig positiva till förslaget och föreslår 
respektive organisation anta förslag till struktur och budget.  



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 27 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för 
Blekinges leder – regionstyrelsens ställningstagande. 
Bilaga: Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges 
leder utmed land och vatten i Blekinge. 
Bilaga: Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges 
leder. 
Bilaga: Protokoll Regionala samverkansrådet den 2 april 2019 
Bilaga: protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden den 22 maj 2019 
Samverkansavtal avseende organisation och huvudmannaskap för Blekinges leder. 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Kanslienheten          2019-06-27 Ärendenummer 2019/01416 

Helene Håkansson  Dokumentnummer  2019/01416-1 

     

Till regionfullmäktige 

   

 

 

Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 

2018-2020 - förslag från regionstyrelsen 

 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

1. att förlänga regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 med 1 år, att gälla till och med år 
2021.  

 

Sammanfattning 
Region Blekinge ingår sedan 2012 i Kultursamverkansmodellen, vilket innebär att regionen har 

ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (förordning 2010:2012). Målet är 

att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer men staten har 

fortsättningsvis det övergripande strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken.  

Kultur-och bildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-05-23 att föreslå att regional 

kulturplan för Blekinge 2018-2020 ska förlängas med 1 år. De regionala kulturplanerna sträcker 

sig över 3 år i enlighet med förordningen med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år.   

Bedömningen från förvaltningen är att det tar lång tid att ta fram en ny plan varför förslaget är att 

förlänga den nuvarande.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör  
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Förlängning av Regional kulturplan för Blekinge 

2018–2020 

 

Förslag till beslut 
Kultur och bildningsnämnden föreslår Regionfullmäktige besluta 

1. Att förlänga Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 med 1 år, att gälla till och med 
år 2021.  

 

Sammanfattning 
De regionala kulturplanerna sträcker sig över 3 år i enlighet med förordning 2010:2012, men med 

möjlighet till förlängning ytterligare 1 år.  

Kulturplanen innefattar flera processmål inom respektive tio kulturområden samt 

aspektpolitiksområden såsom kulturella och kreativa näringar samt kultur och hälsa men har även 

mål för olika målgrupper såsom civilsamhället och professionella kulturskapare. Region Blekinges 

regionala kulturplan 2018–2020 har höga ambitioner vilka uppskattas ta längre tid att arbeta med, 

än de 3 år som kulturplanen gäller. 

Att ta fram en kulturplan tar ca 1–1,5 år då flertalet dialoger och samtal ska föras med 

kommuner, civilsamhälle samt professionella kulturskapare enligt förordningen och den politiska 

beslutsprocessen innefattar även en remissomgång. Kulturplanen kan dock revideras årligen. 

Med hänseende till detta och att flertalet processer uppskattas ta längre tid än de 3 år som 

kulturplanen gäller föreslås att Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 förlängs med 1 år till 

att gälla till och med 2021. 
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Bakgrund 

Region Blekinge ingår sedan 2012 i Kultursamverkansmodellen, vilket innebär att regionen har 

ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (förordning 2010:2012). Målet är 

att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer men staten har 

fortsättningsvis det övergripande strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken.  

Syftet med modellen är också att vidareutveckla dialogen och samspelet mellan statlig, regional 

och kommunal nivå, samt det professionella kulturlivet och civilsamhället. Modellen kräver att en 

regional kulturplan upprättas som visar på hur kulturen i regionen kan bedrivas och utvecklas.  

 

 
 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Anna-Lena Cederström 
Chef för Regional utveckling, kultur och 
bildning 

Malena Sandgren 
Kultur- och bildningschef 
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I N N E H Å L L       Blekinges  regionala kulturplan 2018–2020

kultuRen – en del av 
BlekingestRategin 

Blekingestrategin anger färdrikt-
ningen för en hållbar samhälls-
utveckling för Blekinge. Strategin 
siktar på ett inkluderande Blekinge 
präglat av öppenhet och deltagande, 
där kulturen spelar en viktig roll.
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I N N E H Å L L       Blekinges  regionala kulturplan 2018–2020
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f ö r o r d    

föRoRd

Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020
Region Blekinge 
Dnr – 17/00016
Version 6, beslutad av Regionstyrelsen 2017-11-15

illustratör omslag: Karolina Bång  fotografer: Hanna Reidmar, Anna Nordström, Ingemar 
Lundgren, Lina Alriksson, Hugh Carswell, Ola Åkeborn, Åke Nilsson, Chrisander Brun, Charlotta 
Bäckström, Malin Arnesson, Jannice Honey, Weine Sundell, Simone Alexandra Aersoe, Heikki 
Tuuli (SEE OBEY), Bengt Wanselius (TRE), Romain Etienne, Blekinge Museum, Dreamstime.

En blåsig sommardag 2017 vandrade jag 
tillsammans med ett hundratals nyfikna 
besökare, ner över strandängarna på Tor-
hamnslandet i Östra Blekinge. Ute i det karga 
kustlandskapet hade en liten grupp unga 
konstnärer byggt upp subtila installationer 
mellan land och hav. Starka upplevelser av 
konst, natur och samtal som just i stunden 
skapade ett stark Vi. Överallt i Blekinge pågår 
varje dag möten och kulturupplevelser som 
skapar samhörighet och förståelse mellan 
människor, som gör våra liv rikare och mer 
gripbara.

I din hand har du nu Region Blekingens  
kulturplan för åren 2018-2020. Ett försök  
att sammanfatta visioner, drömmar och 
konkreta behov. Ett underlag för att kunna 
prioritera och sträva mot såväl de nationella 
som regionala kulturpolitiska målen.

Arbetet med planen har föregåtts av ett  
stort antal möten, diskussioner, samråd  
och remiss. Möten som i sig har varit in-
spi rerande och tankeväckande och som på 
sätt och vis har varit lika viktiga som själva 
planen. En kulturplan kan likställas med 
bildningsprocess för alla inblandade, där 
konstens villkor och tillgängligheten ställs 
mot ekonomiska och geografiska utmaningar. 

Kulturplanen tar sin utgångspunkt i barn och 
ungas rätt till kultur och konst. En självklar 
prioritering som vi länge varit framgångsrika 
med i Blekinge. Vi behöver dock kunna vidga 
den så kallade Blekingemodellen att omfatta 
bredare åldersgrupper och fler konstområden.

Kulturarbetarnas villkor har uppmärksam-
mats de senaste åren och den nya planen tar 
upp flera viktiga utmaningar som är viktiga 
att jobba med för att säkra förutsättningarna 
för att som professionell kulturskapare kunna 
leva och verka i Blekinge.

I den förra kulturplanen utpekades särskilt 
behovet av en plats för bildkonsten i Blek inge. 
Arbetet fortsätter nu med att bygga upp ett 
centrum för bildkonsten. 

En av de riktigt stora kulturpolitiska ut-
maningarna är hur vi skall kunna bredda 
konsten och kulturen så att alla kan ta del av 
utbud och möjligheter. En ökad digitalisering 
är en möjlighet men vi tror också att sats-
ning på kulturpedagogik kan skapa helt ny 
tillgänglighet.

Kulturarvet har en särskild roll där ökad till-
gänglighet och ökad kunskap kan bidra till 
rikare livsmiljö men också vara den viktigaste 
resursen för en växande besöksnäring.

En kulturplan blir aldrig färdig – det behövs 
ständigt en levande dialog kring kultur-
politiken och konstens villkor. Vi har stora 
utmaningar inför framtiden där det kommer 
krävas utökade samarbeten både med Blek-
inges kommuner och angränsade regioner.

Ett stort tack till alla som medverkat i arbetet 
med att förverkliga kulturplanen.

Ivar Wenster
Ordförande kultur- och  

fritidsnämnden Region Blekinge
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Kulturen har en viktig roll i en hållbar sam-
hällsutveckling, både som egen kraft och i 
samverkan med andra politikområden. Den 
har en stor betydelse för en hållbar utveckling 
vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och 
social sammanhållning. Kultur, kulturarv 
och naturmiljöer har viktiga roller för både 
individers utveckling och för regioners håll-
bara tillväxt och utveckling, sysselsättning, 
attraktivitet samt konkurrenskraft.¹

Konst och kultur ger viktiga nycklar till  
samhällets och enskilda invånares identitet,  
tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur 
kan få människor att se världen och sig själva 
genom andras ögon. Kultur ger individer 
och samhällen bättre förmåga att möta livet 
och dess förändringar. Kultur ger perspek-
tivförskjutning, ifrågasättande, empati, 
skapar sammanhang och mening. Att få ta 
del av konstnärliga upplevelser och själv ges 
möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är 

grundläggande mänskliga behov. Den profes-
sionella konsten ger inte bara konstnärliga 
upplevelser utan kan också vara bärare av 
samhällskritik. Det är därför viktigt att värna 
den konstnärliga friheten och kulturens egen-
värde som en del av en demokrati.

Begreppet kultur kan vara brett och innefatta 
mycket eller smalare och endast åsyfta konst-
områdena. Inom konst- och kulturpolitiken 
är kulturbegreppet rörligt, i kulturplanen 
är det dock områdena scenkonst, kulturarv, 
bibliotek, läsfrämjande, bildkonst och form 
samt film och rörlig bild ur ett regionalt per-
spektiv som berörs. Kultur planen tar också 
upp områden där kultur är en del av andra 
politikområden såsom hälsa och näringsliv, 
den berör också vilka aktörer som samspelar 
inom kulturen ur ett regionalt perspektiv; 
kommuner, regionala kulturverksamheter, 
kulturskaparna samt civilsamhället² inklu-
sive folkbildningen.   

¹ En nationell strategi för hållbar 
regional tillväxt och attraktions-
kraft 2015–2020, s 40.

² Med det civila samhället  
avses en arena, skild från staten, 
marknaden och det enskilda  
hushållet, där människor organi-
serar sig och agerar tillsammans  
i gemensamma intressen. Det  
kan till exempel vara nätverk  
eller ideella föreningar.

inledning

kultuR som en 
del av samhälls-
utvecklingen
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I N L E d N I N g       kultur som en del av samhällsutvecklingen / vad är  en kulturplan?

En regional kulturplan beskriver vilka kultur-
satsningar en region vill genomföra under en 
viss period. Den beskriver hur den regionala 
kulturella infrastrukturen ser ut, vad som 
regionalt ska prioriteras och hur satsningarna 
som ska göras är kopplade till de nationella 
kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbe-
tas i samverkan med länets kommuner och 
i samråd med länets professionella kulturliv 
samt det civila samhället.

Den regionala kulturplanen är en del av 
den så kallade kultursamverkansmodellen, 
som innebär att Kulturdepartementet har 
gett regionerna i uppdrag att fördela vissa 
stats bidrag till regional kulturverksamhet, 
i enlighet med förordning 2010:2012. Som 
ett underlag för fördelning av de statliga 
bidragen tas en regional kulturplan fram. 
Kultursamverkansmodellen är tänkt att ge 
ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer samt bidra till att de natio-
nella kulturpolitiska målen uppnås. Syftet 
med kultursamverkansmodellen är också att 
föra kulturen närmare medborgarna och öka 
samverkan mellan stat, region och kommu-
ner samt civilsamhället och de professionella 
kulturskaparna.

Kultursamverkansmodellen innebär att  
Region Blekinge har ansvaret att fördela  
regionala samt statliga bidrag som främjar  
en god tillgång för Blekinges invånare till:

1. professionell teater-, dans- och  
musikverksamhet, 

2. museiverksamhet, 

3. biblioteksverksamhet och läs- och  
litteraturfrämjande verksamhet, 

4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,

5. regional enskild arkivverksamhet, 

6. filmkulturell verksamhet, och 

7. främjande av hemslöjd.

För att visa på hela Blekinges regionala  
kulturliv innehåller kulturplanen mer än verk-
samheterna som ingår i kultursamverkans-
modellen. Blekinges kulturliv med regionala 
uppdrag omfattar även professionella kultur-
skapare vissa delar av civilsamhället och 
amatörer. Den beskriver även utvecklingsvilja 
inom andra politikområden där kulturen är 
en viktig drivkraft såsom besöksnäring, hälsa 
samt kulturella och kreativa näringar (KKN). 
Kulturplanen visar en viljeinriktning och är 
ett prioriteringsverktyg. Den är ett underlag i 
diskussionen med staten, med kulturaktörer 
och andra politikområden. 

Kulturplanen speglar inte all kultur som  
händer i Blekinges kommuner eller vilka 
kommunala kulturföreningar eller kulturak-
törer som finns. Den visar delar av vad som 
har framkommit i dialog med regionala kul-
turverksamheter, professionella kulturskapare 
och civilsamhället och vad dessa aktörer vill 
med kulturen och vilka behov som finns. 

vad äR en  
kultuRplan?
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De nationella kulturpolitiska målen som ska 
vara vägledande för all kultur verksamhet 
oberoende av samhällssektor lyder:

   Kulturen ska vara en dynamisk,  
utmanande och obunden kraft med  
yttrandefriheten som grund. Alla ska  
ha möjlighet att delta i kulturlivet.  
Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets ut-
veckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

   främja allas möjlighet till kultur-
upplevelser, bildning och till att  
utveckla sina skapande förmågor,

   främja kvalitet och konstnärlig  
förnyelse,

   främja ett levande kulturarv som  
bevaras, används och utvecklas,

   främja internationellt och inter  - 
kulturellt utbyte och samverkan,

   särskilt uppmärksamma barns  
och ungas rätt till kultur. 

nationella kultuR-
politiska mål

kultuR politiska 
utgångspunkteR

6
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Blekinges regionala utvecklingsstrategi kallas 
för Blekingestrategin. Målet med Blekinge-
strategin är ett Blekinge där fler vill bo, 
arbeta och komma på besök. De regionala 
utvecklingsstrategierna görs på uppdrag av 
regeringen och kan ses som ett paraply och 
en övergripande riktning för andra regionala 
och lokala strategier, planer och program, 
som tex kulturplanen. 

Kulturen finns inom samtliga insatsområden 
i Blekingestrategin, men särskilt under  
rubriken Livskvalitet, där visionen lyder; 

Kulturplanens prioriteringar, insatser samt 
aktörer har även en del i att genomföra  
Blekingestrategins horisontella perspektiv, 
vilka är;

   hållbarhet – samhällsutvecklingen ska 
anpassas efter vad miljö och människors 
hälsa tål

   jämställdhet – kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet till makt och 
inflytande

   mångfald – alla har rätt att delta och 
bidra på lika villkor till samhällsut-
vecklingen

   internationalisering – stärkt interna-
tionalisering med geografiskt fokus på 
Östersjöregionen, är en framgångsfaktor 
för Blekinges fortsatta utveckling

   samverkan – samverkan mellan  
kommuner och landsting, näringsliv  
och civilsamhälle samt grannregioner  
är viktigt för Blekinges utveckling.

Regionala kultuR-
politiska mål och 
stRategieR

öppenhet och deltagande 
2020 är Blekinge ett  
inkluderande samhälle  
präglat av öppenhet och  
deltagande med ett ny-
skapande kultur-, idrotts-  
och fritidsliv med bredd  
och kvalitet.

”

”

K u Lt u r p o L I t I s K a  u t g Å N g s p u N K t E r       nationella kulturpolitiska mål / Regionala kulturpolitiska mål och strategier

Kulturdepartement

Statens Kulturråd

Region Blekinge

Kommuner/ 
regionala  

kulturverksamheter

Nationella  
kulturpolitiska mål

Blekingestrategin 

Regional kulturplan  
för Blekinge

Ev kommunal kulturplan

Horisontella mål

Struktur för offentliga aktörer inom kultur.
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kultuRpolitisk 
oRganisation  
i Blekinge
Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd är en viktig del i att göra det 
övergripande målet om öppenhet och deltagande i Blekingestrategin möjlig 
och bidra till att Blekinge är ett inkluderande samhälle som kan erbjuda 
ett nyskapande kulturliv med bredd och kvalitet. 

Kulturpolitiken i Blekinge ska bidra till en 
hållbar och demokratisk samhällsutveckling 
som är tillgänglig för alla. En av nämndens 
större uppgifter är att utveckla och följa upp 
verksamheterna inom kultursamverkans-
modellen.

Genom att främja mobilitet över kommun- 
och länsgränser för både profession och 
invånare kan tillgängligheten till kultur öka. 
Genom att tillsammans visa på den kultur 
som händer i Blekinge och närliggande  
län kan intresset för kultur öka. Genom att 
främja samarbete mellan olika konstarter  
och aktörer kan samverkan öka. 

För att öka tillgängligheten till kultur och 
utveckla samverkan ingår Region Blekinges 
kultur- och fritidsnämnd i Regionsamverkan 
Sydsverige, ett samarbetsorgan för Sveriges 

sex sydligaste regioner. Regionsamverkan 
Sydsverige arbetar för en långsiktigt hållbar 
utveckling för Sydsverige genom strategiskt 
kunskapsutbyte och främjande av interregio-
nala och interkommunala samarbeten. Mål-
sättningen är att skapa en hållbar utveckling 
i Sydsverige till förmån för hela landet. Tre 
kulturpolitiska prioriteringar har tagits fram:

   Sydsverige lockar 
Dynamiskt och öppet med internationell 
lyskraft

   Sydsverige samverkar 
En kulturpolitik som stimulerar samver-
kan

   Sydsverige tillgängliggör 
Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för 
alla
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K u Lt u r p o L I t I s K a  u t g Å N g s p u N K t E r       kulturpolitisk organisation i Blekinge

För att uppnå de nationella kulturpolitiska 
målen och den regionala övergripande visi-
onen i Blekingestrategin, strävar nämnden 
efter att;

   Stärka barn och ungas tillgång till kul-
tur, genom utveckling av kulturgarantin, 
kallad Blekingemodellen. Utveckling 
sker genom ökat utbud av konstformer 
och breddning av åldrar. Utveckling sker 
också genom att främja det egna skapan-
det och digital tillgänglighet. 

   Stärka det professionella kulturlivet, 
vilket i sin tur ger förutsättningar för en 
kultur med kvalitet och konstnärlig för-
nyelse. Den professionella kulturen, vare 
sig på institution eller i egen verksamhet, 
kan agera förebild för icke professionella 
och göra så att intresse, nyfikenhet och 
engagemang växer hos länets invånare.

   Stärka den kulturella infrastrukturen, 
vilket innebär att stärka möjligheterna 
för flera konstformer i hela Blekinge, till-
gängligheten till kultur ska öka och det 
ska finnas möjlighet till både upplevelse 
och eget skapande. Främjande av den 
kulturella infrastrukturen ska underlätta 
för producenter och arrangörer. I den 
kulturella infrastrukturen ingår insti-
tutioner, organisationer, professionella 
kulturskapare samt föreningar.

principer i arbetet med kultur:
Två allmänt vedertagna begrepp inom kultu-
ren som Region Blekinges kultur- och fritids-
nämnd arbetar efter är ”konsten och kultu-
rens egenvärde” samt ”armlängds avstånd”.

Konsten och kulturens egenvärde avser 
”konst och kultur för konsten och kulturens 
egen skull”. Det innebär att det konstnärliga 
uttrycket är ett mål i sig som inte behöver till-
föra något till andra områden i första hand. 
Konsten och kulturen ska inte alltid vara ett 
verktyg för att uppnå något annat.

Armlängds avstånd innebär att politiker och 
tjänstepersoner inte ska bestämma om inne-
hållet i den konstnärliga verksamheten eller 
göra en konstnärlig bedömning av den. Det 
innebär en strävan efter balans mellan kravet 
på styrning och kontroll av hur skattemedel 
används mot det lika viktiga kravet på frihet 
för det konstnär liga skapandet. 

Ytterligare ett begrepp som är viktigt i 
nämndens arbete med att fördela resurser 
är jämställdhetsintegrering med intersek-
tionellt perspektiv, vilket innebär att göra en 
konsekvensanalys av besluten som tas. Vem 
är det som nås, vem får ta del av samhällets 
resurser? Jämställdhetsintegrering betyder 
att både män och kvinnor ska få ta del av 
samhällets resurser. Det intersektionella  
perspektivet innebär att också ta hänsyn  
till att flera olika diskriminerande makt
ordningar samverkar. Till exempel är det  
inte bara uppfattning om kön som kan spela 
roll vid beslutsfattande utan även uppfattning 
och fördomar om sexualitet, ålder, funktiona-
litet och etnicitet osv. 

göra det övergripande 
målet om öppenhet och 
deltagande i Blekinge-
strategin möjlig.

”

”
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tre viktiga satsningar är Bildkonst och form, 
Professionella kulturskapares villkor och 
Kulturpedagogisk kompetens.

”
”
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K u Lt u r p o L I t I s K a  u t g Å N g s p u N K t E r       särskilda satsningar 2018–2020

Tre områden lyfts här fram som särskilt prio-
riterade och kallas för särskilda satsningar, 
vilket också är en del i att göra det möjligt att 
uppnå de nationella kulturpolitiska målen 
som handlar om att ”alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet” samt att ”kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska  
prägla samhällets utveckling”.

Bildkonst och form  
Under föregående kulturplan pekades bild-
konst och form ut som en särskild satsning, 
vilket har möjliggjort en uppbyggnad av  
en regional infrastruktur för bildkonst och 
form genom ett konstresurscentrum. Regio-
nala och statliga resurser tillsammans med 
Ronneby kommun och Kulturcentrum som 
plats ska utveckla hela Blekinges konstliv.

Vidare satsning på utvecklingsmedel till ett 
konstresurscentrum ska gagna bildkonsten 
på alla plan, lokalt och regionalt, och vara  
en resurs för professionellt aktiva bildkonst-
närer i Blekinge, kommuner samt föreningar 
genom bland annat kompetensutvecklings-
tillfällen, handledning osv.

professionella  
kulturskapares villkor 
Kulturskaparnas möjligheter att försörja sig 
på sitt arbete och villkoren för att skapa konst 
är en central fråga för konstnärspolitiken. 
Konstnärspolitiken ska främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse. Det är konst- och kul-
turpolitikens uppgift att bidra till att det finns 
ekonomiska och andra förutsättningar för 
den skapande verksamhet som annars inte 
skulle komma till uttryck – inte minst när det 
gäller förnyelse och utveckling av kulturen. 
En del i detta är att verka för goda villkor  
för de professionella kulturskaparnas konst-
närliga arbete.

För att bidra till bättre förutsättningar att 
verka i Blekinge behöver bland annat sam-
verkan mellan näringspolitiken, politiken för 
regional tillväxt samt kulturpolitiken utveck-
las, kommunalt och regionalt. Det handlar 
bland annat om att stärka medvetenheten 
om de kulturella och kreativa näringarnas 
potential samt värnandet av upphovsrätten 
som en förutsättning för konstnärers frihet 
och försörjningsmöjligheter. 

kulturpedagogisk kompetens
Den kulturpedagogiska kompetensen är 
viktig för att kunna öka kunskapen om vår 
historia, få redskap till att möta förändringar 
i livet samt problematisera omvärlden. Att 
utveckla den pedagogiska kompetensen inom 
konst- och kulturverksamheter handlar om 
att höja kulturens status och utveckla mötet 
med publiken, för att skapa förutsättningar 
till bildning. 

En hög kvalité i kulturförmedlingen skapar 
också goda förutsättningar för utveckling av 
besöksnäringen. 

säRskilda  
satsningaR 
2018–2020
Med utgångspunkt i samtalen med kommuner, kulturverksamheter med 
regionala uppdrag inom kultursamverkansmodellen, professionella kultur-
skapare samt civilsamhälle har Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 
tagit fram prioriteringsområden som ska driva utvecklingen av kulturen i 
Blekinge framåt. 
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Kulturen kan göra så att vi förstår andra 
människors verklighet, den kan sammanföra 
oss och ge oss nya perspektiv. I de nationella 
kulturpolitiska målen står det att ”… alla ska 
ha möjlighet att delta i kulturlivet …”. Det 
handlar om att det allmänna ska verka för att 
alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället samt motverka 
diskriminering, enligt Sveriges grundlag. För 
att göra detta möjligt är det viktigt att särskilt 
beakta hur kulturen når och angår särskilda 
målgrupper och att lyfta fram vissa perspek-
tiv i arbetet med regional kultur, tillsammans 
med de horisontella perspektiven i Blekinge-
strategin. 

Dessa målgrupper och perspektiv ska beaktas 
i all hantering av regionala resurser, såsom 
projektmedel och verksamhetsbidrag. Detta 
kan innebära att projekt som vänder sig till 
en viss målgrupp kan prioriteras framför 
andra. 

kultuR – en  
Rättighet föR alla
För att Blekinge ska kunna vara ett inkluderande samhälle präglat av 
öppenhet och deltagande, i enlighet med Blekingestrategin, behöver 
kulturen vara en viktig del av samhällsutvecklingen. 
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Barn och unga – är en prioriterad målgrupp 
nationellt, regionalt och kommunalt. Barns 
rätt att få ta del av kultur är en del av FN:s 
konvention om barnets rättigheter, en del av 
de nationella kulturpolitiska målen och en del 
av Blekingestrategin. Det är en av kulturpo-
litikens stora uppgifter att se till att det finns 
kulturell infrastruktur och möjligheter för 
producenter, institutioner och övriga profes-
sionella kulturskapare att kunna nå alla barn 
och unga i både upplevelse och eget skapan-
de. Kommunernas musik- och kulturskolor 
är en viktig del, Skapande skola är en annan 
och Blekinge modellen som når alla barn i 
Blekinge mer än en gång per år är ett tredje 
exempel på att nå målgruppen. All verksam-
het ska genomföras med ett barnrättsper-
spektiv i enlighet med konventionen.

Nationella minoriteter – Sveriges fem  
nationella minoriteter är judar, romer, 
sverige finnar, samer och tornedalingar. De 
fem minoritetsspråken är jiddisch, romani 
chib, samiska, finska och meänkieli. 2010 
trädde en ny lag om nationella minoriteter  
i kraft och gäller i hela Sverige. Den innebär 
att minoritetsspråken ska skyddas och främ-
jas, nationella minoriteter ska kunna behålla 
och utveckla sin kultur och förvaltnings-
myndigheter är skyldiga att informera om 
minoriteternas rättigheter och ge inflytande  
i egna frågor. Barns utveckling av en kulturell 
identitet och användning av det egna mino-
ritetsspråket ska särskilt främjas.

Hållbarhet – ett hållbart samhälle ska enligt 
miljöbalkens definition tillfredsställa dagens 
behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjlighet att tillfredsställa sina 
behov. Samhällsutvecklingen ska anpassas 
efter vad miljön och människors hälsa tål. 
Ett exempel på hur ekologisk och social 
hållbarhet inom kulturen kan yttra sig är den 
handbok i att arrangera socialt och ekologiskt 
hållbara festivaler och evenemang som har 
tagits fram i Blekinge.   

Jämställdhet – Regeringens nationella 
jämställdhetspolitik är en självklarhet även 
i arbetet med den regionala kulturen och de 
verksamheter som får regionalt verksamhets-
bidrag. De nationella målen handlar om att 
kvinnor och män ska ha samma möjlighet  
att forma samhället och sitt eget liv. Region 
Blekinge arbetar också efter jämställdhetsin-
tegrering med ett intersektionellt perspektiv 
av den egna organisationens beslut. Detta 
innebär att alla förslag och beslut ska analy-

seras så att möjligheter och konsekvenser för 
både kvinnor och män utreds. Ett intersek-
tionellt perspektiv innebär att man också ser 
till hur andra maktordningar kan påverka be-
sluten, såsom ålder, etnicitet, sexualitet osv. 

Tillgänglighet – Med ökad tillgänglighet  
menas att kulturen ska kunna nå fler 
människor. Bland annat åsyftas funktions-
hinderspolitiken, det vill säga att avvärja  
fysiska hinder så att alla kan delta i kultur-
livet, som publik eller på scen. Det handlar 
också om att bli mer tillgänglig digitalt. Alla 
regionala kulturverksamheter med statligt 
bidrag har åtgärdat lätt avhjälpta hinder och 
enligt standarder gjort sina hemsidor till-
gängliga, enligt Kulturrådets strävan att följa 
regeringens funktionshinderspolitik. Region 
Blekinge vill i samverkan med kommunerna 
sträva efter att även övriga kulturverksam-
heter ska erbjuda kultur i tillgängliga lokaler.  

Mångfald – Mångfald är en demokrati- och 
jämlikhetsfråga. Det handlar om att spegla 
hur samhället ser ut och vilka människor som 
bor där. Det är viktigt att reflektera över vem 
som förmedlar konst och kultur, vem som 
står på scenen, vems historia och verklighet 
som berättas och vem som finns i publiken, 
vem angår det som förmedlas? Det är viktigt 
att konst- och kulturområdet är inkluderande 
i sitt tillvägagångssätt. Det gäller att särskilt 
beakta ålder, etnicitet, jämställdhet samt 
hbtq-perspektiv.

Interkulturellt förhållningssätt – Interkultur 
innebär en gränsöverskridande process, en 
interaktion mellan människor från olika kul-
turer samt en ömsesidighet för varandra. Att 
ha ett interkulturellt förhållningssätt handlar 
om öppenhet och nyfikenhet gentemot den 
mångfald av språk och kulturer som finns i 
samhället idag. Konst- och kulturverksam-
heter med regionalt bidrag ska ha ett inter-
kulturellt förhållningssätt. 

Internationalisering - Öppenhet och mobil-
itet för kulturaktörer är avgörande för för-
nyelse och utveckling inom kulturlivet, vilket 
kan möjliggöras genom bland annat inter-
nationella utbyten. Genom bidragsgivning 
och samarbeten mellan olika verksamheter 
och politikområden kan det internationella 
utbytet öka. Internationella gästspel, Blek-
inge som fristad och informationsspridning 
om EUprogram och annan finansiering  
är regionala prioriteringar för att öka de 
internationella kontakterna.

K u Lt u r p o L I t I s K a  u t g Å N g s p u N K t E r       kultur – en rättighet för alla
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Regional konst- och 
kultuRveRksamhet
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r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t     

³ Ur de nationella 
kulturpolitiska målen.

Tio av de regionala kulturverksamheterna 
är inom kultursamverkansmodellen, det vill 
säga de är både regionalt och statligt finansi
erade. Verksamheterna följs särskilt upp av 
Statens kulturråd enligt föreskrift 2010:2012. 
Dessa regionala kulturverksamheter arbetar 
bland annat efter att uppfylla de nationella 
kulturpolitiska målen och målen i Blekinge-
strategin samt kulturplanen. De arbetar för 
att i samverkan med andra kulturaktörer, 
ideella föreningar, amatörer och professio-
nella driva kulturens utveckling i Blekinge 
framåt. De arbetar för att:

   Främja allas möjlighet till kulturupp-
levelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

   Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

   Främja ett levande kulturarv som  
bevaras, används och utvecklas

   Främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan

   Särskilt uppmärksamma barn och ungas 
rätt till kultur³

I följande avsnitt beskrivs konst- och kulturområdena och dess utvecklings-
möjligheter i Blekinge och vilka regionala aktörer som finns respektive 
område. Utvecklingsmöjligheterna beskrivs utifrån nationella och regionala 
målsättningar, tar avstamp i Blekingestrategin samt de särskilda satsning-
arna. De regionala kulturverksamheternas respektive utvecklingsuppdrag 
finns beskrivna mer specifikt i varje verksamhets villkor.

vErKsa mHEtEr INom KuLtursa mvErK aNsmodELLEN är:

 Musik i Blekinge  Region Blekinge/kommunalförbund
 Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Region Blekinge/kommunalförbund
 Slöjd i Blekinge Region Blekinge/kommunalförbund
 Blekinge museum Stiftelse
 Blekingearkivet Ideell förening
 Regionteatern Blekinge Kronoberg Aktiebolag 
 Riksteatern Blekinge Ideell förening
 Dans i Sydost Region Blekinge/kommunalförbund
 Reaktor Sydost Ideell förening
 Konst i Blekinge Region Blekinge/kommunalförbund

främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse.

”
”
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Blekingemodellen är 
en kulturgaranti som 
utlovar minst två scen-
konstföreställningar 
per år och barn. 

”

”
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Scenkonstinstitutioner är viktiga aktörer för 
professionella kulturskapare som arbetsgiv-
are och en samarbetspartner som erbjuder 
kompetensutveckling och stöttning till kul-
turföreningar. Scenkonsten erbjuder bra  
möjligheter till internationellt utbyte och 
samverkan samt möjligheter till att levande-
göra kulturarvet. De professionella kultur-
skaparna tillsammans med institutionerna 
och kommunerna spelar en viktig roll för 
blekingebornas möjlighet att uppleva profes-
sionell scenkonst och bidrar till att skapa ett 
kreativt kulturklimat i Blekinge. 

Blekingemodellen är en ”kulturgaranti” som 
utlovar minst två scenkonstföreställningar 
(teater, dans och musik) per år och barn. En 
utredning av Blekingemodellen visade på 
utvecklingsmöjligheten att bredda modellen 
med fler konstområden samt erbjuda kultur 
för fler åldrar. Arbetet med att förverkliga 
detta påbörjades 2017. Avtal tas fram med 
kommunerna i länet för att garantera alla 
skolelever i grundskolan scenkonstupplev-
elser. Föreställningarna arrangeras av  
kommunerna som spelar en viktig roll  
genom bidrag och praktiskt samarbete. 

Den regionala infrastrukturen för dans har 
under de senaste åren utvecklats mycket i 
Blekinge. Infrastrukturen är delvis utbyggd 
och regionala uppdrag med verksamhets-
bidrag har tillkommit. Detta tack vare att 
dansen under föregående kulturplan var 
utpekad som en ”särskild satsning”. Region-
teatern Blekinge Kronoberg har fått utökat 
uppdrag inom professionell dans, främjande-
uppdraget inom Dans i Sydost har utökats 
och föreningen Dans i Blekinge har idag 
regionala uppdrag inom dans. Tack vare den 

regionala satsningen på dans tillkom även 
statliga resurser inom kultursamverkans-
modellen, med start 2017 för att fortsätta 
utvecklingen med den regionala infrastruk-
turen. Regionteatern Blekinge Kronoberg, 
Dans i Sydost och Dans i Blekinge samarbetar 
i hög grad inom dansen för att tillsammans 
kunna erbjuda blekingarna professionell 
dans, nationell liksom internationell. 

Genom samverkan mellan de sex regionerna 
i södra Sverige har ett samarbete kring dans 
påbörjats. Verksamheter med professionell 
dans i sitt uppdrag ingår i samarbetet, där 
möjligheter utvecklas för turnéutbyte, sam-
produktion, publikutveckling samt digital 
distribution. Målet är att fler i södra Sverige 
ska kunna ta del av ett rikt dansutbud. 

Teatern är en viktig del av demokratin där 
samhället kan ifrågasättas och utmanas. 
Invanda föreställningar kan brytas och vi 
kan ta del av andra människors öden. Det är 
därför viktigt att teatern har möjlighet till att 
ständigt utveckla sitt konstnärskap genom 
interregionala, interkulturella och internatio-
nella kontakter och utbyten. Teatern ska angå 
och finnas tillgänglig för alla, särskilt för barn 
och unga.  Den regionala scenkonstinstitutio-
nen Regionteatern Blekinge Kronoberg som 
turnerar i de båda länen med uppdraget att 
producera, arrangera och stimulera scen-
konst för barn, unga och vuxna, har barn och 
unga som en fortsatt prioriterad målgrupp. 
Blekinge har många verksamma aktörer 
inom teater som är viktiga för den kulturella 
infrastrukturen. Teatergrupperna breddar 
utbudet av scenkonst i länet och gör så att 
flera målgrupper kan nås av lokalt produ
cerad teater. 

dans och teateR
Scenkonsten är en viktig del i att förverkliga de nationella kulturpolitiska 
målen om kulturen som dynamisk, utmanande och kreativ. Inom scenkonsten 
finns många olika aktörer; regionala scenkonstinstitutioner, professionella 
kulturskapare i egen verksamhet, kulturskolor, studieförbund, folkhögskolor 
och föreningar. 

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       scenkonst (dans och teater)
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De arrangerande lokala riksteaterförening-
arna som finns i varje kommun är viktiga för 
att sprida scenkonstens utbud och välkomna 
publiken. Att teatern är beroende av ideella 
krafter som arrangörer ställer dock krav  
på engagemang och bra samarbeten. Sam-
verkan mellan det professionella och ideella 
är betydelsefullt för att skapa fler offentliga 
arrangemang med ett bredare utbud av  
scenkonstupplevelser. 

utveckling
utveckla arrangörskapet  
inom scenkonsten
Arrangörer för scenkonst är ofta ideella 
föreningar, som är viktiga för den kulturella 
infrastrukturen och att sprida scenkonsten. 
De gör det möjligt för scenkonsten att nå  
Blekinges invånare även utanför tätorterna. 
Det kräver bra samarbeten med institutio-
ner och övriga aktörer inom scenkonsten. 
Arrangörsstrukturerna behöver dock utveck-
las, till exempel genom att ta tillvara unga 
människors engagemang och finna nya vägar 
till arrangörskap för att nå fler målgrupper. 

öka tillgängligheten till scenkonsten
Genom digitaliseringens möjligheter kan  
tillgängligheten till scenkonst öka. Dock 
kräver digitaliseringen nya former av kom-
petenser, inte minst konstnärlig för att göra 
gestaltningar av analoga förlagor rättvisa, 
men även inom interaktivitet och pedagogik. 
Det behövs också resurser till kompetens-
utveckling, skapande och underhåll samt 
kunskap om avtal och upphovsrätt.

Vissa delar av infrastrukturen för dans har 
under de senaste åren utvecklats och utbudet 
av professionell dans i Blekinge har ökat  
markant. Men lokaler och scener för scen-
konst är en fortsatt utmaning som behöver 
utvecklas i samverkan med kommunerna. 
Utmaningen att sprida scenkonsten i hela 
Blekinge har delvis med utbudet av scener  

att göra. Det handlar också om att öka besök-
arnas mobilitet över kommungränserna. 

stärka de professionella kulturskaparnas 
möjligheter att verka i Blekinge
Att skapa tillfällen för professionella scen-
konstnärer att verka i regionen är viktigt 
för utvecklingen av konsten och kulturen 
i Blekinge. En utvecklingsmöjlighet är att 
skapa residensmöjligheter i Blekinge. Detta 
kan stärka kulturskaparna som redan finns 
i regionen samt bidra till fler möjligheter för 
blekingeborna att kunna ta del av ett mer  
varierat utbud. För att långsiktigt kunna 
erbjuda residens behövs samverkan mellan 
flera olika aktörer i regionen. Nya samar-
beten och gränsöverskridande projekt och 
produktioner ska lyftas för att främja den 
konstnärliga förnyelsen.

främja interregionalt  
och internationellt utbyte
Samverkan mellan de sex sydligaste region-
erna har lett till att scenkonstinstitutionerna 
har påbörjat samarbete kring dans, för att 
öka tillgängligheten till scenkonst för med-
borgarna och främja konstnärlig förnyelse. 
Samarbeten och samverkan mellan institu-
tioner och andra professionella kulturskapare 
behöver fortsätta utvecklas över länsgräns-
erna och internationellt. 

För att kunna erbjuda ett varierat utbud  
av samtida dans ges en blandad repertoar  
av lokalt, nationellt och internationellt.  
Sam verkan mellan lokala dansare, scen-
konstin stitution och dansare från andra  
länder behöver fortsatt främjas för att  
utveckla den konstnärliga förnyelsen. 

främja barn och ungas  
möte med scenkonst
Teater kan vara en pedagogisk resurs och 
erbjuda möjligheter till eget skapande.  
Genom att få uppleva och pröva på scen-
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konstnärliga uttryck kan 
barn få en möjlighet till att 
problematisera och skildra 
sin värld. En ytterligare 
utvecklingsmöjlighet är att 
genom familjeföreställningar 
främja barn och ungas möte 
med scenkonsten. Det hand-
lar också om att utveckla 
former för att stärka kompe-
tensutveckling, arrangörskap 
och publikarbete.

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       scenkonst (dans och teater)

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Utveckla arrangörskapet inom scenkonsten

   Öka tillgängligheten till scen konsten 

   Stärka de professionella kulturskaparnas  
möjligheter att verka i Blekinge

   Främja interregionalt och inter nationellt utbyte

   Främja barn och ungas möte med scenkonst

Regional infrastruktur 
Regionteatern Blekinge Kronoberg har  
uppdraget att producera, arrangera och  
stimulera scenkonst för barn, unga och 
vuxna. Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp. Regionteatern ska verka för att 
stärka arrangörs- och publikutvecklingen, 
stimulera det egna skapandet och vara en 
resurs för amatörer. I och med den nya 
bolagsordning 2017 tillkom uppdraget att 
stärka och öka den professionella dansens 
närvaro i Blekinge med sikte på hög kvalitet 
ur ett nationellt perspektiv genom egen 
produktion, samproduktion, residens och 
gästspelsverksamhet. Verksamheten bedrivs 
genom produktion, samproduktion, peda-
gogisk verksamhet, programverksamhet, 
residens och gästspelsverksamhet. Teatern 
drivs som ett aktiebolag med Landstinget 
Kronoberg (49 %), Landstinget Blekinge  
(29 %) och Växjö kommun (22 %) som ägare.

Dans i Sydost har till uppgift att stärka 
dans som konstform med barn och unga 
som prioriterad målgrupp. I det främjande 
uppdraget ingår att samordna nätverk, bistå 
med kompetens kring dans, skapa mötes-
platser för dans och stimulera publikut-
veckling. Dans i Sydost ska främja barn och 
ungas möjligheter att ta del av dans som 

professionell uttrycksform samt att uttrycka 
sig genom dans. Dans i Sydost ska också 
stödja danspedagoger och personer som i sin 
verksamhet möter barn och unga samt stärka 
förutsättningarna för professionella dansare 
att verka i Blekinge. 

Riksteatern Blekinges vision är att göra 
scenkonst tillgänglig för alla, vilket innebär 
ett aktivt arbete med jämlikhetsstrategi och 
tillgänglighetsfrågor. Riksteatern Blekinge 
ska utveckla en stark länstäckande arrangör-
sorganisation och samla länets teaterfören-
ingar i gemensamma frågor. 

Verksamheter med regionala föreningsvillkor  
är Dans i Blekinge, Folkteatern Ronneby och 
Teatersmedjan.

Scenkonst Sydost erbjuder kompetensutveck-
ling, arrangörsutveckling och konstnärlig 
utveckling för scenkonstinstitutionerna i 
Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Blekinge Folkhögskola erbjuder teaterlinje 
samt dramapedagogutbildning

Studieförbunden som mötesplats för  
bildning och kultur, med regionala utveck-
lingsuppdrag.



22

Blekinge har ett rikt musikliv tack vare både 
professionella och amatörmusiker. Det lokala 
föreningslivet spelar en viktig roll, både i  
utövande och i att arrangera. Länets jazz- 
och kammarmusikföreningar är av tradition 
välfungerande. Övriga genrer som visa, kör, 
folkmusik, pop och rock är i behov av ökat 
stöd för att kunna verka på samma villkor. 
Blekinge står som värd för en kurs inom en 
högskoleutbildning på masternivå för blås-
musiker, som lockar elever och lärare från 
hela världen. Musikskolor finns i alla kom-
muner och genom samarbete mellan Blekinge 
läns Bildningsförbund, Musik i Blekinge och 
studieförbunden finns det gott om möjlighet
er att låna instrument och lokaler att öva i. 

Att Marinens Musikkår ligger i Blekinge, som 
en av landets tre professionella musikkårer, 
gör att musiklivet får en speciell prägel.  
Att musikkårens verksamma professionella 
musiker finns att tillgå är en resurs för länets 
musikliv. Blekinge har även en rad verksam-
ma orkestrar och kyrkomusiker som förstär-
ker musiklivet ytterligare.

Blekinges länsmusikorganisation, Musik  
i Blekinge, är en aktör som särskilt stöttar 
ungdomars kreativitet och tar tillvara deras 
engagemang, bland annat genom att ge unga 
i Blekinge möjlighet att delta i och lära sig 
processen med att skapa, marknadsföra och 
publicera musik digitalt. Genom integrations-
projektet Songlines arbetar man gemensamt 
med andra aktörer för att skapa mötesplatser  
för ensamkommande barn och unga, för  
att tillsammans skapa kulturupplevelser.  

Blekingemodellen säkerställer att samtliga 
barn i åldrarna 3-16 år nås av minst en  
musikföreställning per år. Musik i Blekinge  
administrerar utbud, turnéläggning samt 
subventioner inom musiken. Musik i Blek-
inge är också en del av det som kallas Kultur 
i vården och Kultur i omsorgen, som handlar 
om att främja välmående genom kultur och 
är ett samarbete med Blekinge läns Bild-
ningsförbund och kommunerna.

musik
Musik är en stor del av den kulturella infrastrukturen. Kulturvane-
undersökningen som genomfördes i Blekinge 2016 visade på att de allra 
flesta blekingeborna lägger mycket tid på musiklyssnande och många 
sjunger och spelar instrument. 
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utveckling
främja digitalt skapande  
och digital tillgänglighet
Att skapa sin egen musik digitalt har gett 
helt nya möjligheter, men det behövs teknisk 
infrastruktur, både vad gäller bredband och 
mjukvara. Det behövs också kompetens för 
att inspirera fler till användning och för att 
kunna erbjuda fördjupade kunskaper, även 
inom marknadsföring och publicering av 
musik. 

utveckla arrangörskapet
Arrangörsledet lider brist på återväxt vilket 
måste tas på allvar och hanteras i närtid. 
Situationen behöver analyseras för att finna 
en hållbar utveckling och exempel på bra 
metoder lyftas fram. "Kreativa kuben" är ett 
exempel på metodutveckling för att stötta 
unga som arrangörer.

stärka professionella musikers villkor 
För att kunna främja ett varierat musikaliskt 
utbud i hela länet, präglat av konstnärlig 
förnyelse och hög kvalitet behöver profes-
sionella musikers villkor tas tillvara. 

Hög kvalité ska kunna ges i utbud för både 
unga och vuxna. Kompetensutvecklingsin-
satser behövs inom marknadsföring, musik-
ers arbetsvillkor samt kunskap om avtal och 
ersättningsnivåer för både offentliga aktörer, 
musiker samt arrangörer. Det är också viktigt 
att kunna erbjuda musiker möjligheter att 
skapa nätverk genom den regionala struk-
turen.

främja barn och ungas möjligheter till 
musikupplevelser och eget skapande
Musiken har en väl fungerande modell för  
att nå alla barn och unga i länet, men behöver 
utveckla möjligheterna för målgruppen till 
eget musikaliskt skapande. Verksamheten 
ska genomsyras av en hållbar utveckling, där 
jämställdhet och mångfald är prioriterade 
perspektiv.

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Främja digitalt skapande och  
digital tillgänglighet

   Utveckla arrangörskapet 

   Stärka professionella musikers 
villkor

   Främja barn och ungas möjlig-
heter till musikupplevelser och 
eget skapande 

   Verka för lika villkor mellan genrer

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       musik

Regional infrastruktur 
Musik i Blekinges uppdrag är att värna 
om det professionella musiklivet i länet, 
verka för ökade arbetstillfällen för frilans-
musiker, ha ett särskilt ansvar för vår tids 
musik inom alla genrer, prioritera och 
utveckla barn- och ungdomsverksam-
heten. Vidare innebär uppdraget att ska-
pa förutsättningar för fortbildningen av 
musiker och andra konstnärliga utövare 
samt stödja och stimulera arrangörsledet. 
Musik i Blekinge vill ta tillvara på influ-
enser från andra kulturer, samt medverka 
i bevarandet och utvecklingen av det 
svenska musikaliska kulturarvet. 

Studieförbunden som mötesplats för 
bildning och kultur, med regionala  
utvecklingsuppdrag.
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Kulturarv är något som ständigt förändras 
och formuleras om – varje tid bildar sig en 
egen uppfattning om vad som är kulturarv 
och vad det har för betydelse för såväl  
samtid som framtid. Det är utifrån sin  
potential för kunskap, upplevelser och  
identitetsskapande som kulturarv blir  
relevant.4

Kännedom om kulturarvet ger insikter om 
dagens samhälle och hur det har utvecklats. 
För att kulturarvets värden ska komma hela 
samhället till del är regeringens bedöm-
ning att det offentliga kulturarvsarbetet bör 
vidareutvecklas så att: det gemensamma 
kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det 
offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och 
medskapande och engagemang främjas.5  
Kulturarvsinstitutioner ska ses som kun-
skapsbaser och finnas tillgängliga för alla, 
särskilt för barn och ungdomar.

Att visa upp och synliggöra kulturarvet för 
med sig ett ansvar. Berättelser från histo-
rien finns i obegränsat antal men ytan i det 
offentliga rummet är begränsad. Då är det 
relevant att ifrågasätta vem det är som väljer 
ut berättelser från det förgångna och i vilket 
syfte. Digitalisering för med sig möjligheter 
att tillgängliggöra fler berättelser och visa fler 
föremål och ger nya möjligheter till dialog 
och medskapande. Men det ställer också krav 
på urval, pedagogik och källkritik.

Kulturarvets värde kan också uttryckas i  
termer av att kulturarvet skapar arbetstill-
fällen inom besöksnäringen men även för 
hantverk are, landskapsvårdare, arkeologer 
med flera. I förlängningen kan forskning, 
vård och förvaltning av byggnader, fornmin-
nen och landskap leda till att en region får 
ökad attraktionskraft i form av till exempel 
fler besökare eller högre värderade bostäder.6

kultuRaRv
Kulturarv kan beskrivas som vårt gemensamma kollektiva minne. 
Vad som betraktas som kulturarv förändras därmed med tiden och 
är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar. 

4 Räkna med kulturarvet,  
Riksantikvarieämbetet 2017, s7

5 Kulturarvspolitik  
(prop. 2016/17:116)

6 Räkna med kulturarv,  
Riksantikvarieämbetet, 2017
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r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       kulturarv

kulturmiljö 
Människor skapar dagligen nya kulturmiljöer 
genom att lägga till och dra ifrån, genom att 
förändra och bygga på. De nationella målen 
för kulturmiljöarbete ska styra de statliga 
insatserna och inspirera och väg leda arbetet 
på kommunal och regional nivå. Det statliga 
kulturmiljöarbetet ska främja; 

   ett hållbart samhälle med en mångfald 
av kulturmiljöer som bevaras, används 
och utvecklas, 

   människors delaktighet i kulturmiljö-
arbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön,

   ett inkluderande samhälle med kultur-
miljön som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser, 

   en helhetssyn på förvaltningen av land-
skapet som innebär att kulturmiljön tas 
till vara i samhällsutvecklingen. 

Den nya visionen för Sveriges kulturmiljöar-
bete handlar om att; ”Alla, oavsett bakgrund, 
upplever att de kan göra anspråk på det 
kulturarv som format Sverige”.7

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av bland 
annat förvaltningen av kulturmiljön. De 
verkar för en hållbar utveckling genom att 
samverka med centrala myndigheter, fastig-
hetsägare, olika förvaltningsorganisationer 
samt kommunerna, i skyddet och utveckling-
en av kulturarvet. I Länsstyrelsens uppdrag 
ligger att se till att kulturreservat, byggnads-
minnen, fornlämningar och kyrkor skyddas 

och vårdas samt att länets riksintressen 
beaktas i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen 
har möjlighet att ge bidrag till vård av vär-
defulla kulturmiljöer och till information om 
kulturmiljön. Idag finns 88 byggnadsminnen 
och 47 kyrkor som är skyddade i Blekinge och 
därutöver ett stort antal statliga byggnads-
minnen. Bland byggnadsminnena finns flera 
stora anläggningar som exempelvis Ronneby 
brunnspark. Länsstyrelsen arbetar med att 
vårda det förhisto riska landskapet och göra 
det tillgängligt. Blekinge museum arbetar 
också aktivt med kulturmiljövård. Inte minst 
med löpande kunskapsuppbyggnad kring  
kulturmiljöerna och bidra med expertis 
till såväl Länsstyrelse och kommuner som 
allmänhet. 

världsarv 
Ett av Sveriges 15 världsarv ligger i Blekinge, 
Örlogsstaden Karlskrona, som omges av bio-
sfärområdet Blekinge arkipelag. Örlogsstaden 
Karlskrona är ett komplext världsarv med 
många samverkande förvaltare och intressen-
ter, både offentliga och privata. Utmaningen 
är att medverka till att de värden som ligger 
till grund för värdsarvsstatusen bibehålls 
och förstärks då de finns i hela staden, med 
tyngdpunkt inom den aktiva marinbasen och 
varvet. Länsstyrelsens uppgift är att samord-
na det övergripande arbetet och att rapporte-
ra till regering och Riksantikvarieämbetet för 
vidarebefordran till Unesco om det utveck-
lingsarbete som sker inom världsarvet. Bland 
annat satsar Blekinge museum på ett världs-
arvsmuseum. En viktig del av världsarvet är 
de två statliga kulturinstitutionerna Marin-
museum och Marinens musikkår. 

7 http://www.raa.se/om-riks-
antikvarieambetet/fragor-svar/ 
vision-for-kulturmiljoarbetet-2030/ 
2017-04-03

kulturarv kan beskrivas 
som vårt gemensamma 
kollektiva minne. 

”
”
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museiveRksamhet
Den nya museilagen utgår från att det 
övergripande ändamålet för museerna i 
det allmänna museiväsendet är att främja 
kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbild-
ning. För att kunna vara en kunskapsbas och 
en angelägenhet för alla och erbjuda med-
skapande och engagemang är digitalisering 
som verktyg en möjlighet, som kan ge ökad 
tillgänglighet och delaktighet för publiken 
eller användaren. Men digitalisering kräver 
också nya former av kompetens, inom bland 
annat interaktivitet och pedagogik. 

I Blekinge finns en rad museer och utställ-
ningsaktörer som visar upp kulturarvet på 
olika sätt. Statliga Marinmuseum och läns-
museet Blekinge museum, men stora insatser 
görs också av olika stiftelser, föreningar, 
kommunala instanser och privata aktörer. 
Många av länets ca 40 hembygdsföreningar 
har egna samlingar och kulturbyggnader som 
visas för allmänheten. Parallellt med dessa 
finns ett tiotal arbetslivs eller arbetsplats-
museer och flera specialmuseer. Museerna 
bevarar, vårdar, brukar och förmedlar ett 
kulturarv som är en viktig resurs för regional 
identitet, utveckling och tillväxt.

Blekinge museum arbetar efter det tredelade  
museibegreppet samla-vårda-visa, bland 
annat genom insamling av föremål, doku-
mentation, vård och registrering av musei-
samlingar, digitalisering, museipedagogik 
samt utställnings- och programverksamhet. 
Blekinge museum utvecklar kulturarvspeda-
gogik och arbetar med kunskapsuppbyggnad 
om länets historia, bland annat genom arbete 
med kulturmiljövård. I detta ingår bland 
annat byggnadsantikvariska frågor och arke-
ologiska undersökningar. Blekinge museum 
samverkar med Länsstyrelsen som har ansvar 
för kulturmiljövården i länet.

utveckling
utveckla verksamheten  
för barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp 
som ska erbjudas en spännande och lärorik 
förmedling av kulturarv. Detta innebär att 
den pedagogiska verksamheten behöver  
utvecklas i takt med barns och ungas sätt  
att ta till sig information. Inte minst ger  
teknikutvecklingen nya möjligheter, vilket 
också är en utmaning både kunskapsmässigt 
och resursmässigt. 
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rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Utveckla verksamheten för 
barn och unga

   Utveckla kulturarvet som  
besöksnäring

   Tillgängliggöra kulturarvet  
för nya svenskar

   Stärka förutsättningar för  
samverkan

   Öka tillgängligheten till och  
kunskapen om kulturmiljöer

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       kulturarv, museiverksamhet

utveckla kulturarvet som besöksnäring
De spår som människor har lämnat i form 
av kulturmiljöer tillsammans med berättel-
serna om vad som har hänt i historien är en 
resurs för besöksnäringen. Blekinge erbjuder 
flera möjligheter till utmanande och lärorika 
upplevelser. Världsarvet i Karlskrona och 
Gribshunden i Ronneby är ett par exempel på 
utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen. 
Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp.

tillgängliggöra kulturarvet  
för nya svenskar
Kulturarvet kan vara en källa till gemenskap 
och samhällsutveckling. Genom att arbeta  
tvärsektoriellt kan flera områden och flera  
människor nås, vilket är viktigt i vårt  
mångkulturella samhälle. Vår gemensam-
ma historia och framtid måste belysas och 
problematiseras. Att nå och engagera fler 
människor, särskilt nya svenskar, är viktigt 
för vår gemensamma samhällsutveckling. 

stärka förutsättningar för samverkan
För att museerna ska kunna vara den kun-
skapsbas som samhället behöver är det 
viktigt att museerna samarbetar med många 
andra aktörer. Forskningsprojekt, interregio-
nala och internationella samarbetspartners 
är nödvändiga för att ständigt kunna arbeta 
med kunskapsuppbyggnad och vara en resurs 
i länet om kulturarvsfrågor. 

öka tillgängligheten till och  
kunskapen om kulturmiljöer
Blekinge museum samverkar med Länsstyrel-
sen, kommunerna, församlingar och fastig-
hetsägare om kulturhistorisk kompetens och 
rådgivning. Aktuella kunskapsunderlag om 
kulturmiljöerna är viktiga så att de blir en  
del av kommunernas samhällsplaneringar. 
Att öka tillgängligheten till kulturmiljöerna 
är en viktig del för att också öka kunskapen 
om kulturmiljöerna och den historia som 
berättas därigenom.  

Regional infrastruktur 
Blekinge museum grundades 1899 och 
är ett länsmuseum. Museets verksamhet 
innefattar allt från pedagogik i skolan till 
arkeologi, kulturmiljövård, föremålsin-
samling, arkiv och evenemang. Museet 
är en stiftelse med tre stiftare; Blekinge 
Hembygdsförbund, Landstinget i Blek-
inge samt Karlskrona kommun. 

Blekinge hembygdsförbund är en regio-
nal resurs för sina medlemsföreningar.  
I Blekinge finns cirka 40 hembygdsfören-
ingar som bevarar det lokala kulturarvet 
genom byggnadsvård, föremålsinsamling, 
dokumentation i ord och bild, utställ-
ningar och publika aktiviteter.

Kulturarvsforum är ett samarbete mellan 
kulturarvsinstitutionerna i Blekinge 
som kontinuerligt erbjuder kompetens-
utveckling och dialog för professionellt 
verksamma och civilsamhället inom 
kulturarv. 
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aRkiv
Arkiv förvaltar inte enbart det historiska 
kulturarvet utan ska också se till att dagens 
information tas om hand på ett korrekt sätt, 
som gör att man framåt har ett historiskt 
källmaterial att ta del av. Inom den enskilda 
arkivsektorn utgör Blekingearkivet huvud-
aktören som länsarkiv för enskilda arkiv. 
Därutöver finns det flera arkiv som hanteras 
i kommunernas och landstingets regi samt 
privata eller inom förenings- och näringsliv.

Digitaliseringen har inneburit en rad gemen-
samma utmaningar och möjligheter för hela 
kulturarvsområdet och särskilt för arkiv-
hanteringen. I dag förutsätter användarna 
ofta att all relevant information ska finnas 
tillgänglig och sökbar i digital form. 

Utmaningarna handlar om hur stora mäng-
der information som ska kunna bevaras för 
framtiden i digitala format, om digitalisering 
av äldre material och om hur information ska 
göras tillgänglig för användarna. Inom offent-
lig sektor så har det sedan länge diskuterats 
e-arkivering, dvs digitala arkivsystem. Det 
som kännetecknar digital arkivering är att 
den kräver kontinuerliga resurser och teknisk 
expertis för att möta utveckling och föränd-
ring av standarder och lösningar. Digital arki-
vering är därför inte endast långtidslagring, 
utan också de processer, aktiviteter och stöd, 
som krävs för att upprätthålla en långsiktig, 
användbar arkivering av digital information. 

utveckling
stärka arkivens roll som viktig aktör i 
demokrati- och samhällsutvecklingen
De enskilda arkiven är en viktig del av 
demokratin och ett stöd i samhällsutveck-
lingen. Arkiven är en plattform för att söka 
samhällets historia, det är därför viktigt att 
de enskilda arkiven verkar för öppenhet och 
deltagande. Arkiven behöver också vara en 
viktig kompetens i att arbeta med källkritik. 
Men för att arkivens innehåll ska kunna nå 
och användas av fler behöver fler samarbeten 
initieras.

att arkivverksamheter utvecklar  
samverkan med andra aktörer
En del samarbeten finns mellan olika arkiv 
och mellan kulturarvsinstitutioner. Men 
fortsatt utveckling av samverkan med nya 
aktörer gör att arkiven blir tillgängliga för fler 
målgrupper. Genom Arkivnätverk Blekinge 
ska samverkan mellan regional och kommu-
nal arkivverksamhet utvecklas och utgöra en 
resurs för gemensam kompetensutveckling. 
Samverkan med andra regionala- och kom-
munala kulturverksamheter samt med civil-
samhällets organisationer kan bidra till ett 
ökat engagemang och förståelse för kulturarv 
och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

utveckla den publika och  
pedagogiska verksamheten
För att nå nya människor som kan ta del 
av historien behöver arkivverksamheten 
utveckla den publika och pedagogiska verk-
samheten. Detta kan göras i samverkan med 
övriga kulturverksamheter, de som företräder 
lärandeverksamheter samt civilsamhället. Ett 
exempel är det digitala verktyget Broar till 
historien som är sprunget ur ett samarbete 
mellan kulturarvsinstitutionerna som möjlig-
gör för pedagoger att använda sig av dåtiden 
och de historiska källorna för att problema-
tisera nutiden.

Den nybyggda arkivfastigheten för Blekinge-
arkivet ger dessutom förutsättningar för fler 
publika verksamheter, som kan utvecklas 
som resurs och besöksmål. 

vara en kunskapsnod för enskild  
sektor om digitalt bevarande
En utmaning för enskild sektor är att det är 
upp till den egna organisationen, föreningen 
eller företaget att själva hitta lösningar för att 
den digitala informationen ska vara tillgäng-
lig över tid. Därför måste hanteringen av digi-
tal information inom det enskilda arkivom-
rådet få en funktionell lösning. Nya metoder 
för att ta emot och långsiktigt bevara digitalt 
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rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Stärka arkivens roll som viktig 
aktör i demokrati- och samhälls-
utvecklingen

   Att arkivverksamheter utvecklar 
samverkan med andra aktörer

   Utveckla den publika och  
pedagogiska verksamheten

   Vara en kunskapsnod för enskild 
sektor om digitalt bevarande

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       kulturarv, arkiv

material behöver utvecklas. Utveckling av det 
som kallas e-arkiv, är även en förutsättning 
för tillgängliggörande och förmedling av 
information. Denna utveckling bör ske i nära 
samverkan med liknande regional arkiv-
verksamhet i övriga landet. Blekingearkivet 
behöver därför stå för kompetensutveckling 
för den enskilda sektorn som är viktiga  
historiekällor, inte minst för forskningen.

Regional infrastruktur 
Blekingearkivet ansvarar för den enskilda 
sektorns arkivhantering i länet, stödjer 
forskning och ger råd och service till 
medlemmar och allmänheten. Blekinge-
arkivet är en plats för lärande, informa-
tionsförsörjning och aktivt historiebruk 
genom föreningars och företags arkiv-
material. 

Blekinge arkivnätverk är ett nätverk 
som samlar Blekingearkivet, de fem 
kommun arkiven, Blekinge museum, 
Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Marin-
museum, Blekinge Släktforskarförening 
samt Blekinge Musiksamlingar. Nätver-
ket diskuterar arkivfrågor och genomför 
gemensamma publika aktiviteter som 
Arkivens dag och Arkivmässan.

i dag förutsätter använd-
arna ofta att all relevant 
information ska finnas 
tillgänglig och sökbar  
i digital form. 

”

”
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Slöjden är gränslös, den finns överallt där 
människor lever och har förmågan att knyta 
band och bygga broar. Vad slöjd är förändras 
hela tiden i takt med människorna som ska-
par den. Slöjden har flera ändamål och kan 
handla om näringsverksamhet, kunskapsför-
medling, kulturyttring eller hälsofrämjande 
syften. Slöjd är något att samlas runt där inte 
språket behövs eller kan utvecklas och där 
olika traditioner kan mötas. Slöjd är ett sätt 
för barn och unga att upptäcka kulturarvet 
och ett område att utveckla vidare för dagens 
och morgondagens behov. 

Att slöjda är ett viktigt uttrycksmedel, vi 
uttrycker vilka vi är eller kanske vem vi vill 
vara. Kanske är det ett ställningstagande  
mot konsumtionssamhället och massproduk-
tionen och ett sätt att bli mer självständig. 
Det är viktigt att utveckla slöjden, att våga 
tänja på gränserna, att låta sig influeras och 
inspireras av omvärlden.  En utmaning för 
slöjden är att hitta nya målgrupper och nya 
arenor. Slöjd för framtid och samtid.

slöjd och konsthantveRk
Slöjd i Blekinge har ett förnyat uppdrag  
att verka i hela Blek inge. Slöjd i Blekinge 
arbetar för att Blekinge ska vara en plats där 
hantverket är en naturlig del av människors 
vardag. En möjlighet till arbete och försörj-
ning, en meningsfull fritidssysselsättning,  
en hälsofrämjande aktivitet och positiva 
upplevelser.

Slöjd och konsthantverk som näring har flera 
utmaningar. En utmaning handlar om att 
näringen berörs av både kulturpolitik och 
näringslivspolitik. Analyser gjorda av natio-
nella myndigheter visar att kompetensen 
och förståelsen om kulturföretagandet hos 
tjänstepersoner som möter branscherna kan 
förbättras. Regionala stöd och rådgivning bör 
anpassas till kulturföretagens förutsättningar. 
Goda intentioner från statliga myndigheter, 
kommuner och andra offentliga aktörer att 
öka inköp från lokala och småskaliga produ-
center hindras ofta av upphandlingskriterier. 
De är i regel utformade för en typ av företag 
som den småskaliga produktionen omöjligt 
kan anpassa sig till. 
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rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Stärka villkoren för närings-
verksamhet inom slöjd och 
konsthantverk

   Främja ett levande kulturarv som 
bevaras, används och utvecklas

   Utveckla och uppmuntra barns 
kreativa förmåga inom slöjden 

   Använda slöjden som mötesplats  

Regional infrastruktur 
Slöjd i Blekinges uppdrag är att väcka 
intresse för, främja och förmedla kunskap 
om slöjd och konsthantverk i hela Blek-
inge, samt skapa samverkan med olika 
aktörer inom länet, i Sverige och interna-
tionellt. Med den egna regionens tradi-
tioner och behov som grund arbetar Slöjd 
i Blekinge för att slöjden och konsthant-
verket ska leva vidare. Detta görs utifrån 
ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och 
kunskapsförmedlande perspektiv. Prio-
riterade områden är barn och unga, slöjd 
som näring, kunskapsförmedling, samt 
kulturarv och mångfald.

Förening med regionalt föreningsvillkor  
är Blekinge läns hemslöjdsförening. 

Studieförbunden som mötesplats för 
bildning och kultur, med regionala  
utvecklingsuppdrag.

Blekinge folkhögskola

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       kulturarv, slöjd och konsthantverk

utveckling
stärka villkoren för näringsverksamhet 
inom slöjd och konsthantverk
Aktörer inom slöjd och konsthantverk lyfter 
fram faktorer som utbildning, nya plattfor-
mar, marknadsföring samt möjligheter att 
ta lån som möjliggör för mikroföretag inom 
kulturella och kreativa näringar att växa. Mer 
exponering, företagsrådgivning samt ökad 
förståelse och ökat värde av svensk design, 
hantverk och vilja att betala för närprodu-
cerat är annat som efterfrågas.8

främja ett levande kulturarv som  
bevaras, används och utvecklas
Slöjden är en del av kulturarvet som fortfar-
ande lever kvar genom gamla kunskaper och 
traditioner. Ett kulturarv är i ständig föränd-
ring, som formas i takt med människorna som 
skapar den. Slöjden är ett sätt att uttrycka sig.  
Det handlar om ett uttryck som baserar sig 
i självhushållning och tillvaratagande, med 
naturmaterial och återbruk som självklara 
element. Det är en blandning av dåtid och 
nutid. 

utveckla och uppmuntra barns  
kreativa förmåga inom slöjden
Målgruppen barn och unga är nationellt och 
regionalt prioriterad, och kulturpolitiken  
ska främja allas möjlighet att utveckla sina 
skapande förmågor. Inte minst den digitala 
utvecklingen ger nya uttrycksmedel för  
slöjden. Alla barn ska ges möjlighet att ta 
del av kultur oavsett var de bor och var de 
kommer ifrån. 

Den pedagogiska verksamheten för barn och 
unga behöver ständigt utvecklas. Genom 
att erbjuda fortbildningsdagar, men även 
annan form av inspiration för pedagoger och 
ideella föreningar, kan ännu fler barn ta del 
av skapande och slöjd. Slöjden ska vara där 
barnen är. 

använda slöjden som mötesplats 
Slöjden behöver inget språk i första hand, 
vilket kan vara en ingång för människor i ett 

nytt samhälle. Slöjden är redan idag en  
mötesplats för olika kulturer där det finns  
en stolthet i att visa sitt kulturarv genom 
olika teknik och material. Slöjden behöver  
nå nya målgrupper och genom samverkan 
kan slöjden nå andra arenor vilket i sin tur 
leder till möte med nya målgrupper.

8 Nationell agenda för företags-
utveckling av området slöjd, 
konsthantverk och småskalig 
designproduktion
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konsten har betydelse 
för Blekinges utveckling 
genom att skapa estetiska 
och sociala värden ...

”

”
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Bildkonst och formområdet innefattar 
bland annat bildkonst, arkitektur, fotografi, 
skulptur, form och design, men också olika 
gränsöverskridande uttryck där samtidskon-
sten ofta befinner sig. Under förra kulturpla-
nen framkom att bildkonst och formområdet 
hade svag infrastruktur i Blekinge. Därför var 
detta verksamhetsområde ett av de två som 
pekades ut som särskilda satsningar under 
2015–2017. Satsningen påbörjades under 
2016 med stöd från stat och region. Grunden 
lades för ett regionalt konstresurscentrum 
med sin utgångspunkt på Kulturcentrum i 
Ronneby. Även under kommande period är 
bildkonst och formområdet en särskild sats-
ning, för att kunna utveckla den påbörjade 
regionala infrastrukturen för bildkonst och 
form.

Samtidigt behöver konstens egenvärde 
stärkas. Konsten har en förmåga att vidga 
våra perspektiv och vårt tänkande och kan 
förnya det offentliga samtalet. Arbetet med 
konst i offentlig miljö ska särskilt utvecklas 
för att flera ska ges möjlighet att möta konst 
i sin vardag. Långsiktiga samarbeten mellan 
konstsakkunniga och arkitektur- och stads-
planeringsavdelningar bör prioriteras för 
att på lång sikt skapa en miljö som väcker 
intresse och lockar till nytänkande. 

Konst i Blekinge kallas konstresurscentret 
som är en strategisk satsning på konst i 
ett samarbete mellan Region Blekinge och 
Ronneby kommun. Ett resurscentrum skapar 
en mötesplats för konstnärer, näringsliv och 
offentlig sektor och kan samtidigt föra  

konsten närmare publiken. Det kan liknas  
vid en paraplyverksamhet som samlar och 
samordnar konstnärer, utställningsverksam-
heter, uppdragsgivare och andra regionala 
resurser som konstkonsulenter, kollektiv-
verkstäder och centrumbildningar. Ett  
resurscentrum kan erbjuda professionell  
rådgivning för bild- och formkonstnärer 
gällande exempelvis avtal, marknadsföring, 
omvärldsanalys, arbetsmarknad, vidare-
utbildning och samarbeten. En handlingsplan 
är framtagen för konstens vidare utveckling  
i Blekinge.

Utställnings- och programverksamheten 
på Kulturcentrum Ronneby och Karlskrona 
konsthall bedrivs av kommunerna och deras 
konstsakkunniga. I Karlshamn, Sölvesborg 
och Olofström bedrivs utställningsverksam-
heten på konsthallarna ideellt av konst-
föreningarna i respektive kommun. 

Bildkonst  
och foRm
Konsten har betydelse för Blekinges utveckling genom att skapa estetis-
ka och sociala värden och öka attraktiviteten för boende, inflyttare och 
turister. Ett spännande konstliv stärker regionens identitet och sprider 
intresse och kunskap långt utanför länsgränsen och kan vara en viktig 
faktor för att unga vill stanna kvar eller flytta till Blekinge. 

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       Bildkonst och form
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utveckling
utveckla nationellt och  
internationellt samarbete 
Internationellt samarbete inom konstom-
rådet är viktigt för konstnärlig förnyelse 
och utveckling. Erfarenheterna från tidigare 
internationella projekt ska tas tillvara och 
utvecklas i nya samarbeten. Det är viktigt  
att bygga nätverk mellan konsten, akademin, 
civilsamhället samt näringslivet. 

främja utveckling av konstpedagogik 
Konstpedagogik och kommunikation kring 
bilder och vad konst kan vara behövs i större 
utsträckning än någonsin då bild och film 
tar en allt större plats. Men i dagsläget finns 
inga konstpedagoger anställda på någon av 
konsthallarna eller på Blekinge museum. 
Därför behöver den pedagogiska kompe-
tensen stärkas. 

stärka villkoren för konstnärer 
Förutsättningarna att arbeta som konstnär  
i regionen behöver utvecklas och stärkas. 
Detta kan bland annat ske genom kompe-
tensutveckling för offentliga aktörer, konst-
närer samt civilsamhälle inom exempelvis 
enprocentregeln, anbudsförfarande samt 
medverkans- och utställningsersättning.  
Region Blekinge ska uppmuntra att flera 
konstnärsdrivna initiativ initieras och  
genomförs. 

främja jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är två viktiga 
perspektiv att använda vid analys av vem  
som får ta del av resurserna, då manliga 
konstnärer överlag är överrepresenterade 
vad gäller inköp, utställningar och stipendier 
trots att majoriteten av de yrkesutövande 
bildkonstnärerna är kvinnor.

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Utveckla nationellt och  
inter nationellt samarbete 

   Främja utveckling av  
konst pedagogik 

   Stärka villkoren för konstnärer

   Främja jämställdhet och mångfald

Regional infrastruktur 
Konst i Blekinge är ett konstresurscen-
trum för hela Blekinge med utgångspunkt 
i Ronneby kommun. Konstresurscentret 
är en resurs för konstnärer, näringsliv 
och offentlig sektor som kan erbjuda 
professionell rådgivning för bild- och 
formkonstnärer gällande exempelvis 
avtal, marknadsföring, omvärldsanalys, 
arbetsmarknad, vidareutbildning och 
samarbeten.

Blekinge museums konstsamling

Landstinget Blekinges konstsamling

Förening med regionalt föreningsvillkor  
är Sveriges konstföreningar Blekinge

Blekinge Folkhögskola 



35B l e k i n g e s  r eg i o n a l a  k u lt u r p l a n  2 0 18 –2 0 2 0

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t      Bildkonst och form / Biblioteksverksamhet

Biblioteken ska öka kunskapen om hur digital 
teknik kan användas för kunskapsinhämt-
ning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
Prioriterade grupper är personer med funk-
tionsvariation, nationella minori teter och 
personer med annat modersmål än svenska 
samt barn och unga. Både kommuner och 
regional biblioteksverksamhet ska anta bibli-
oteksplaner för sin verksamhet. Skolbibliote-
ken regleras även i skollagen, som fastställer 
att eleverna i alla obligatoriska skolformer 
samt gymnasie skolan ska ha tillgång till skol-
bibliotek. Något som framöver kommer att 

påverka bibliotekssektorn är att det 2019 ska 
ha tagits fram en nationell biblioteksstrategi. 

I Blekinge finns 28 folkbibliotek som till-
sammans har cirka 1 miljon besökare och 
lånar ut drygt 1 miljon medier per år och 
användningen av de digitala tjänsterna ökar. 
Folkbibliotek finns i alla kommuner och de 
är viktiga mötesplatser i den kulturella och 
demokratiska infrastrukturen. Kommunerna 
har ansvaret för folkbiblioteken, som har en 
aktiv roll i det regionala samarbetet för att 
stärka kulturlivet lokalt och regionalt. 

BiBlioteksveRksamhet
Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslagen SFS (2013:801). Där 
står att biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning, 
främja läsning och ge tillgång till litteratur. 
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utveckling
utveckla biblioteken som mötesplats  
i samverkan med lokalsamhället
Biblioteken ska vara öppna och tillgängliga  
mötesplatser för alla. Nätverkande och  
relationsbyggande med invånare, aktörer  
och andra som rör sig i lokalsamhället är  
en förutsättning för biblioteksutvecklingen. 

Biblioteken har en viktig roll att fylla som 
arenor för kulturevenemang samt skapande-  
och lärandeverkstäder. Biblioteken som 
mötes plats kan utvecklas till exempel genom 
”meröppet” och ”maker space-verkstäder”  
där kreativitet och innovation kan få blom-
stra. Ett exempel är Kreativa rummet som 
lyfter bibliotek som mötesplats och ökar 
delaktigheten. Samverkan med civilsamhället 
och näringslivet breddar ytterligare biblio-
tekens innehåll. Biblioteksverksamheten 
behöver möta människor där de uppehåller  
sig och verkar, även på digitala arenor. 

tydliggöra bibliotekens roll i  
demokrati- och samhällsutvecklingen
De snabba samhällsförändringarna påverkar 
medie- och kulturutbudet och människors 
möjligheter att ta del av dessa. Det är avgör-
ande för folkbiblioteken att vara med i den 
utvecklingen och därför är det en viktig upp-
gift för den regionala biblioteksverksamheten 

att medverka till att biblioteken utvecklas  
i samspel med samhällsförändringarna. En 
viktig utmaning är att synliggöra och för-
stärka bibliotekens roll i den demokratiska 
samhällsutvecklingen och på så vis stärka 
människors möjligheter att vara aktiva i 
den demokratiska processen. Källkritik och 
medie- och informationskunnighet är förut-
sättningar för deltagande i det demokratiska 
samhället. 

utveckla läsfrämjande insatser,  
särskilt för små barn samt nya svenskar
Att arbeta med läsfrämjande och skapande 
insatser för barn och unga är betydelse-
fullt för att stimulera läslust, läsförståelse, 
skrivande och eget skapande. Ett strategiskt 
viktigt samarbete är ”Språkstegen” mellan 
barnhälsovård, folkbibliotek, logopedi och 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg  
för att utveckla små barns språkutveckling. 

Biblioteken är en viktig väg in i samhället  
för nya svenskar. Det krävs medier på många 
språk men också aktiviteter, såsom språk-
caféer och läsecirklar på lätt svenska. Det 
behövs också resurser för att kunna arbeta 
med digital delaktighet.
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höja invånarnas digitala kompetens  
genom kompetenshöjande insatser  
för bibliotekspersonal
Det är fortfarande många som inte kan 
använda sig fullt ut av digitala möjligheter-
na som samhället erbjuder. Biblioteken är 
en aktör som arbetar för att överbrygga den 
digitala klyftan. Kungliga biblioteket ser över 
möjligheten att framöver vara en samlande 
aktör för att öka invånarnas digitala kom-
petens. Satsningen kommer att bygga på 
alla regioners deltagande och den regionala 
biblioteksverksamheten kommer att vara  
nod för utvecklingsinsatserna. 

främja samverkan mellan bibliotek  
och andra kulturaktörer
Folkbiblioteken och Biblioteksutveckling 
Blekinge Kronoberg behöver som alla verk-
samheter samverka med andra kulturverksam-
heter som en förutsättning för utveckling och 
kreativitet. Bland annat behöver samverkan 
utvecklas mellan Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg och andra regionala kulturaktörer. 

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       Biblioteksverksamhet

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Utveckla biblioteken som  
mötesplats i samverkan med  
lokalsamhället

   Tydliggöra bibliotekens roll  
i demokrati- och samhälls-
utvecklingen

   Utveckla läsfrämjande insatser,  
särskilt för små barn samt nya 
svenskar

   Höja invånarnas digitala kompe-
tens genom kompetenshöjande 
insatser för bibliotekspersonal

   Främja samverkan mellan  
bibliotek och andra kulturaktörer

Regional infrastruktur 
Biblioteksutveckling Blekinge Krono-
berg arbetar strategiskt och operativt för 
biblioteksutveckling med utgångspunkt 
i kommunernas behov. Syftet är att in-
vånarna ska erbjudas en jämlik biblio-
teksverksamhet av hög kvalitet. Arbetet 
sker i samverkan med kommunerna, 
civilsamhället och andra aktörer lokalt, 
regionalt och nationellt. Verksamheten 
regleras i bibliotekslagen ”med syfte att 
främja samarbete, verksamhetsutveckling 
och kvalitet när det gäller de folkbibliotek 
som är verksamma i länet ”. 

I Blekinge finns 28 folkbibliotek 
som tillsammans har cirka  
1 miljon besökare per år.

”
”
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litteRatuR,  
BeRättande och 
läsfRämjande
Läsfrämjande innebär bland annat att göra läsare av läskunniga, öppna 
vägar till litteraturen för den som inte läser samt att öka tillgången till 
en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i 
alla åldrar. Att kunna läsa och förstå det man läser är nödvändigt för 
samhällsutvecklingen och för den enskilde individen. Att kunna läsa 
och skriva är en fråga om demokrati.
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De nationella målen för läsfrämjande innebär 
att alla ska få möjlighet att utveckla en god 
läsförmåga och ha tillgång till litteratur av 
hög kvalitet. Det är genom samverkan mellan 
olika aktörer som målen kan nås, särskilt 
pekas lärare, förskolelärare samt personal  
i barnhälsovården ut. För läsfrämjande  
arbete bland de vuxna som läser lite eller  
inte alls pekas studieförbund och civilsam-
hället ut som viktiga samverkansparter för 
biblioteken.

Från Blekinge kommer flera välkända förfat-
tare, som bott och verkat i regionen. Att kun-
na livnära sig på sitt författarskap i Blekinge 
är däremot inte helt enkelt. Idag finns en 
handfull fullt ut yrkesverksamma författare 
bosatta i länet. De professionella författarna 
i Blekinge återfinns främst inom Sveriges 
Författarförbund (SFF) och Författarcentrum 

Syd. I Blekinge finns flera litterära sällskap, 
till exempel Harry Martinson-sällskapet, 
Salje-sällskapet samt Jändel-sällskapet. 
Förutom att sällskapen arbetar med att öka 
intresset för respektive författare och deras 
litterära verk, finns även möjligheten att söka 
stipendier.9

Hembygdsföreningar och museer har en 
viktig del i att dokumentera det lokala  
berättandet, så även de studieförbund 
som är verksamma i länet. Sedan 2014 har 
littera turfestivalen Berättarkraft arrange-
rats i Blekinge som ett samarbete mellan 
kommunerna, föreningar och studieförbund 
samt Biblioteksutveckling. Sedan 2016 ingår 
det även en regional bokmässa i festivalen. 
Ytterligare initiativ har bland annat tagits i 
Karlskrona kommun med den internationella 
litteraturfestivalen Bok och hav.

r Eg I o N a L  Ko N s t-  o c H  K u Lt u r v E r K s a m H E t       litteratur, berättande och läsfrämjande

9 En strategi för litteratur och  
berättande i Blekinge 2015–2017
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utveckling
stödja utvecklingen av  
litterära mötesplatser
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
gjorde 2016 en kartläggning av litteraturom-
rådet i Blekinge och Kronoberg, som också 
gav förslag på hur man regionalt kan stödja  
litteraturen som konstform. Det handlar 
om författares behov av mötesplatser för att 
träffa läsare och kollegor. Det handlar om 
nätverk, fortbildning och synlighet, men  
också om författarnas ersättning för sina 
framträdanden och att kunna söka stipen dier. 
Nästa steg handlar om att en verksamhets-
utvecklare inom litteratur och läsfrämjande 
ska främja litteraturens utveckling i Blekinge.

verka för Blekinge som fristad
Runt om i världen lever författare, konst närer 
och kulturskapare under hot och kränkningar 
som beskär deras yttrandefrihet och möjlig-
het att vara konstnärligt verksamma. Det 
finns i dag ett antal fristäder globalt inom 
nätverket International Cities of Refuge 
Network (ICORN). 2016 gjorde Biblioteks-
utveckling Blekinge Kronoberg en utredning 
gällande om Blekinge kan bli en fristad.  
Region Blekinge är föreslagen som sam-
ordnare om kommunerna i Blekinge vill  
bidra med resurser och någon av kommun-
erna vill bidra med den fysiska platsen. 

förbättra villkoren för  
författare att verka i Blekinge
Det som har framkommit i samtal med för-
fattare i Blekinge är behovet av sammanhang, 
att träffa läsare och kollegor. Det behövs 
nätverk, fortbildning och synlighet genom  
till exempel bokmässor. 

Det finns behov av samordnare kring frågor 
som berör litteratur och berättande, för  
att initiera nätverk, samverkan och samtal 
mellan länets aktörer inom litteratur och  
berättande, såväl för yrkesutövare och  
amatörer som för arrangörer. 

fördjupa samverkan mellan  
folkbibliotek och folkbildning
Utifrån dialogmöten kan konstateras att i 
ett litet län som Blekinge är samverkan och 
nätverkande viktiga nycklar till framgång, 
såväl över kommungränserna som mellan 
föreningsliv, folkbildning, bibliotek, skolor 
och yrkesutövare. Men också samverkan över 
länsgränserna och mellan olika konstformer.

Samverkan med civilsamhället, studieför-
bund, barnhälsovård och aktörer i skolan är 
framgångsfaktorer. Prioriterade grupper är 
barn och vuxna med annat modersmål än 
svenska samt de som inte läser eller läser  
i liten omfattning.

utveckla läsfrämjande insatser, särskilt 
för små barn, vuxna ovana läsare samt 
nya svenskar
Folkbiblioteken är den viktigaste aktören i 
det läsfrämjande arbetet utanför skolan. En 
väg att skapa intresse för läsning är genom 
det egna skrivandet. Berättandet kan utveck-
las genom andra konstformer såsom konst, 
film, dans eller drama då nya spännande 
former kan uppstå. Digital storytelling och 
sociala medier är områden som är kopplade 
till berättande och skrivande. 

Ett samarbete mellan barnhälsovården,  
folkbiblioteken och Biblioteksutveckling 
Blek inge Kronoberg för att utveckla små 
barns språkutveckling har startat och är en 
möjlighet att nå alla små barn. En annan 
mycket viktig målgrupp är nya svenskar,  
som behöver läsfrämjande insatser för att 
kunna ta del av samhället och bli en del av 
samhällsutvecklingen.
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rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Stödja utvecklingen av litterära 
mötesplatser

   Verka för Blekinge som fristad

   Förbättra villkoren för författare 
att verka i Blekinge

   Fördjupa samverkan mellan  
folkbibliotek och folkbildning

   Utveckla läsfrämjande insatser, 
särskilt för små barn, vuxna ovana 
läsare samt nya svenskar

Regional infrastruktur 
Biblioteksutveckling Blekinge Krono-
berg arbetar strategiskt och operativt för 
biblioteksutveckling med utgångspunkt 
i kommunernas behov. Biblioteksut-
veckling Blekinge Kronoberg har också 
uppdraget inom litteratur, berättande 
och läsfrämjande i Blekinge.  

Blekinge läns bildningsförbund är ett 
regionalt samverkansorgan för folkbild-
ningen i regionen. Studieförbund, folk-
högskolor, Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg samt SISU Idrottsutbildarna 
är medlemmar. Bildningsförbundet 
har ett uppdrag som kan beskrivas som 
att vara folkbildningens träffpunkt i 
Blekinge.

Folkbiblioteken
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Den ständigt pågående digitala utvecklingen 
innebär nya möjligheter för filmen och den 
rörliga bilden. En del av branschen som dri-
ver utvecklingen framåt, och som är viktig  
för Blekinge, är spelutveckling. På Blekinge 
Tekniska Högskola erbjuds utbildningar i 
digitala medier och spel som spänner över ett 
brett område, från programmering till grafik, 
ljud och bild i digitala berättelser. Hyper 
Island är en annan utbildning i regionen som 
är en viktig grogrund för en kreativ arbets-
marknad inom digitala medier. I Blekinge 
finns kunnande om spelutveckling, digitala 
medier och specialeffekter, viktiga kompe-
tensområden i en expanderande film och 
mediebransch. 

En digitaliserad biograf finns i varje  
kommun. Filmstudios finns i Karlshamn, 
Karlskrona, Ronneby, Svängsta-Mörrum  
och Sölvesborg. Även civilsamhället genom 
Bygdegårdar samt Folkets Hus och Parker 
är en viktig del av att öka tillgängligheten 

till film. Skolbio är på väg att bli en del av 
Blekingemodellen, som är Blekinges "kultur-
garanti" för barn och ungdomar. Skol bio är 
en viktig del för att lära barnen att analy sera 
och kritiskt granska det de upplever.

Reaktor Sydost/Filmregion Sydost är Ble-
kinges regionala filmresurscentrum som har 
till uppgift att arbeta med film i skolan, film 
och publik, filmskapare och deltagarkultur
er. De är en viktig del i att främja filmen i 
sydostregionen och särskilt nå barn och unga. 
Mot bakgrund av utvecklad samverkan inom 
Regionsamverkan Sydsverige finns behov att 
undersöka förutsättningarna för ett större 
grepp kring filmens utveckling för att utnyttja 
kompetens och resurser mer effektivt. Det 
finns även behov av att på lång sikt skapa 
goda förutsättningar för professionella kul-
turskapare i Sydsverige och förbättra möj-
ligheterna för talangutveckling. Även arbete 
med jämställdheten på området behöver 
utvecklas. 

film och RöRlig Bild
Filmen förmedlar en mängd berättelser och öden och når många, i alla 
åldrar och med olika bakgrunder. Filmen kan få oss att ompröva sådant 
vi tagit för givet, den ger oss inblick i människors liv och tankar, i olika 
kulturer, tider och platser. Film och rörlig bild är kultur och kreativ 
näring, och innefattar en mängd olika yrkesgrupper såsom författare, 
musiker, skådespelare, scenografer, regissörer, fotografer med flera. 

filmen kan få oss 
att ompröva sådant 
vi tagit för givet.

”
”
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utveckling
stärka barn och ungas kunskap  
om film och rörlig bild
Pedagogers arbete i skolan är viktigt för att 
ge barn och unga kunskap om och verktyg 
till källkritik och analys, om bland annat film 
och rörlig bild. Att stärka pedagogers kun-
skap om film och rörlig bild i olika medier 
är en central del för Reaktor Sydost. Men 
den filmpedagogiska verksamheten har idag 
ojämn spridning i länet. Möjligheterna för 
barn och unga att få skapa film i skolan eller 
på fritiden är beroende av vilka kommunala 
initiativ som tas på området. 

främja mångfald och jämställdhet  
inom film och rörlig bild
För att säkra kvalitet, stärka jämlikheten  
och skapa film som upplevs som relevant  
för publiken har filmpolitiken en viktig roll  
i att främja mångfald och jämställdhet inom 
filmskapande. En stärkt samverkan med 
utbildningssektorn är också viktig för att nå 
barn och unga och jobba med källkritik och 
vem som har makten i att välja berättelse  
och hur människor framställs. 

stärka infrastruktur och tillgänglighet
Den digitala utvecklingen har gjort att den 
rörliga bilden har blivit en central del av 
kommunikationen mellan människor. Till-
gång till bredband skapar förutsättningar 
för nya distributions- och visningsformer. 
Utvecklingen har på många sätt revolutione-
rat tillgängligheten till film och rörlig bild. 
Men för att Blekinges invånare ska kunna ta 
del av möjligheterna som digitaliseringen kan 
ge behöver fler få tillgång till bredband. Idag 
har bara drygt hälften av Blekinges invånare 
tillgång till bredband. Civilsamhället i form 
av Bygdegårdar, Folkets Hus och Parker och 
så vidare som visningsplats för film ger en 
ökad tillgänglighet och är en viktig del av 
infrastrukturen.  

stärka samverkan för utveckling  
av film och rörlig bild i Blekinge
Region Blekinge är en del av South Sweden 
Film Commission som ska skapa internatio-
nellt intresse för Skåne och Blekinge som 
inspelningsplats och även stötta professio nella 
kulturskapares villkor kring film. Samverkan 
med South Sweden Film Commission behöver 
utvecklas och stärkas för att filmproduktion 
som näring ska stärkas i länet. Det är också 
viktigt att utveckla samverkan med Blekinge 
Tekniska Högskola och Hyper Island.

Då samverkan inom Regionsamverkan Sydsve-
riges kulturutskott har intensifierats finns möj-
ligheten att undersöka förutsättningarna för 
utveckling av filmområdet inom samarbetet.

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Stärka barn och ungas möjlighet 
till kunskap om film och rörlig bild

   Främja mångfald och jämställdhet 
inom film och rörlig bild 

   Stärka infrastruktur och  
till gänglighet 

   Stärka samverkan för utveckling 
av film och rörlig bild i Blekinge

Regional infrastruktur 
Reaktor Sydost är en ideell förening 
bildad gemensamt av de tre regionför-
bunden. Föreningen är ett av nitton 
regionala resurscentrum för film i Sverige 
och verkar på uppdrag av Kulturrådet 
och regionförbunden i Blekinge, Kalmar 
och Kronobergs län. Reaktor främjar film 
i skolan, stöttar filmskapare i regionen 
samt utvecklar publikarbete tillsammans 
med filmarrangörer. Reaktor Sydost har 
också i uppdrag att stötta utvecklingen av 
deltagarkulturer med utgångspunkt i de 
möjligheter som digitaliseringen innebär 
för föreningslivet.

South Sweden Film Commission ska  
skapa internationellt intresse för Blek-
inge som inspelningsplats och stödja 
kulturskaparnas villkor kring filmskap
ande i Blekinge.
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Regionala kultuRens 
oRganisation och  
infRastRuktuR

Den regionala kulturens organisation och infrastruktur består till stor del 
av regionala kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen. I den 
regionala infrastrukturen ingår också civilsamhället genom till exempel 
distriktsorganisationerna Blekinge hembygdsförbund, Blekinge Bygde-
gårdsdistrikt och Blekinge konstförening. En ytterligare betydande aktör 
med flera regionala kulturella uppdrag är Blekinge läns Bildningsförbund 
som driver utveckling och är en resurs för de tio studieförbunden som i  
sin tur genomför många kulturella aktiviteter. Kommunerna och profes-
sionella kulturskapare är också en del av den regionala infrastrukturen 
och ingår i olika regionala nätverk. 
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Kulturverksamheternas regionala upp-
drag beskrivs i deras villkor, ett dokument 
framtaget för varje enskild verksamhet som 
tar avstamp i de nationella kulturpolitiska 
målen, Blekingestrategin samt Kulturplanen. 
Till stor del är de regionala kulturverksamhe-
terna en del av samverkansmodellen, det vill 
säga de erhåller både statliga och regionala 
medel, och följs upp av Statens Kulturråd 
genom Region Blekinge. De regionala kultur-
verksamheternas utveckling och infrastruktur 
beskrivs under föregående avsnitt Regional 
konst- och kulturverksamhet.

Regionala kultuR-
veRksamheteR
Regionala kulturverksamheter är de 
kulturverksamheter/institutio ner som 
har ett regionalt uppdrag att verka för 
hela regionens kulturutveckling. 
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Nationella mål för civilsamhället handlar om 
att utveckla det civila samhällets möjligheter 
att göra människor delaktiga utifrån enga-
gemanget och viljan att påverka den egna 
livssituationen eller samhället i stort, samt 
stärka förutsättningarna för civilsamhället  
att bidra till kulturens utveckling. 

Blekinge har ett kulturliv och en tradition 
som vilar mycket på ideella krafter och 
föreningar som både arrangörer och utövare. 
Några exempel på arrangörer är riksteater-
föreningar som arrangerar professionella 
teater- och dansföreställningar, musikför-
eningar som arrangerar musikprogram eller 
festivalarran görer. En del föreningar har 
verksamhet både som arrangör och som 
utövare, det kan till exempel vara hemslöjds-
föreningen eller hembygdsföreningen. Några 
föreningar är främst arrangörer genom sina 
lokaler, såsom Folkets Hus och Parker eller 
Bygdegårdsföreningar. 

Ideella krafter i föreningar har en stor del i 
att göra kulturen tillgänglig för alla och är en 
förutsättning för en fungerande demokrati. 
Utan de ideella krafterna hade kulturen inte 
haft en sådan mångfald och inte varit så till-
gänglig som den är. De ideella föreningarna 
är dessutom ofta en förutsättning för de pro-
fessionella kulturskaparna som arrangörer. 

Men det kan vara svårt för föreningar att med 
endast ideella krafter även organisera sig på 
regional nivå för att tex påverka politiska 
processer och styrdokument. 

Region Blekinge har inlett ett samarbete 
med Ideell kulturallians (IKA), som arbetar 
med hur civilsamhällets röster tas tillvara i 
samrådsmöten inför till exempel en kultur-
plan. Ideell kulturallians har kartlagt kultur-
föreningarna i Blekinge och arrangerat flera 
samrådsmöten. Ideell kulturallians driver 
frågan om att eventuellt bilda ett regionalt 
IKA som en samlande röst för regionala 
frågor. Ideell kulturallians har också haft ett 
särskilt uppdrag att bjuda in ungdomsför-
eningar och etniska föreningar inom kultur 
för att nå målgrupper som inte tidigare har 
deltagit i samråden. 

Inom samverkansmodellen är det uttalat 
att en kulturplan ska tas fram i samråd med 
bland annat civilsamhället och professio-
nella kulturskapare samt i samverkan med 
kommunerna. På så vis ska tillgången till och 
delaktigheten i kulturlivet öka. 

Både professionella kulturskapare och 
amatörkulturen är viktiga för den kulturella 
infrastrukturen. De ska inte vara i motsats till 
varandra utan ge varandra kraft. Utan ama-

civilsamhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och 
det enskilda hushållet, där man organiserar sig och agerar tillsammans i 
gemensamma intressen, till exempel nätverk och ideella föreningar. 
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törkulturen kan inte professionella växa fram 
och professionella kulturskapare i sin tur ger 
inspiration och kunskap till amatörkulturen 
som ibland är arrangör åt de professionella.

utveckling
lyfta fram civilsamhället som en  
viktig aktör i samhällsutvecklingen
Civilsamhället är en viktig aktör för sam-
hällsutvecklingen genom att möjliggöra för 
människor med olika bakgrund och erfaren-
heter att träffas. Civilsamhället är en viktig 
plats i samhället för nya svenskar, som 
möjlighet att mötas, öva sitt nya språk och 
en introduktion till det svenska samhället. 
Kulturföreningarnas betydelse för social  
hållbarhet i det sammanhanget är stor.

ta fram en överenskommelse tillsam-
mans med civilsamhället för samråd 
inom flera politikområden
För att öka möjligheten för föreningar att 
påverka regionala utvecklingsfrågor pågår 
ett utvecklingsarbete att ta fram en överens-
kommelse mellan civilsamhället och Region 
Blekinge. Civilsamhället har då möjlighet  
att organisera sig och ta fram gemensamma 
frågor för att påverka, bland annat, den  
regionala kulturpolitiken. 

fördjupa samverkan mellan  
Region Blekinge, kommunerna  
och civilsamhället
I samtal med civilsamhället inför kultur-
planen har det framkommit att många  

föreningar önskar stöttning vad gäller  
marknadsföring och att nå nya målgrupper. 
Något som alla dessutom är överens om är  
att det behövs fler och upprustade lokaler  
att bedriva kulturverksamhet i. Det handlar 
om att stärka den kulturella infrastrukturen 
för att öka tillgängligheten till kultur.

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Lyfta fram civilsamhället som en 
viktig aktör i samhällsutvecklingen

   Ta fram en överenskommelse till-
sammans med civilsamhället för 
samråd inom flera politikområden

   Fördjupa samverkan mellan  
Region Blekinge, kommunerna  
och civilsamhället
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Kultur och kulturutövande är integrerade 
delar av folkbildningens pedagogik vilket 
gör att folkbildningen också är en betydande 
arbetsmarknad för professionella kultur-
skapare. Folkbildningen har en viktig roll  
i regionens kulturella infrastruktur som  
aktör för bildning, utbildning och kulturell 
utveckling.

Den samlade folkbildningen lyfter fram fem 
områden att verka inom:

Bildning och sammanhang, handlar om att 
möta det växande behovet av bildning i en 
tid av informationsöverflöd och komplexa 
globala förändringar och åstadkomma sam-
manhang, insikt och personlig utveckling. 
Möta behovet av hållbar utveckling – socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. 

Tillgänglighet och delaktighet, handlar om 
att minska utbildningsklyftorna i samhället 
och synliggöra mångfaldens potential. Ge 
möjlighet till etablering och delaktighet för 
fler nya svenskar och nationella minoriteter. 
Bygga sammanhållning och respekt mellan 
människor oavsett bakgrund. Bidra till bättre 
folkhälsa och ökad digital delaktighet. Vara 
en kraft mot antidemokratiska tendenser i 
samhället.

Medborgare och samhälle, handlar om att ge 
möjlighet att påverka sitt samhälle, möta nya 
engagemang och rörelser med öppenhet och 
nyfikenhet. Det handlar också om att vara en 
samhällskritisk röst och lyfta fram civilsam-
hällets betydelse för ett hållbart demokratiskt 
samhälle. 

Arbetsliv och livslångt lärande, handlar om 
att folkbildningen snabbt och flexibelt kan 
möta nya utmaningar på arbetsmarknaden. 
De kan utveckla lärandeformer som passar 
unga. De kan bidra till att nya svenskar har 
tillgång till språkutbildning, samhällsin-
formation och andra bildningsinsatser som 
underlättar integration i Sverige.

Kultur och kreativitet, handlar om att möta 
fler medborgares behov av kulturupplevelser 
och eget skapande. Och att folkbildningen 
kan vara en mötesplats, utbildare och arbets-
marknad för professionella kulturskapare. 
Folkbildningen kan också bidra med läs-
främjande insatser och möta högt ställda 
kvalitetskrav inom estetiska utbildningar.10

Genom att Folkbildningsrådet sedan 2016 
ingår i regeringens utvecklingsprogram för 
jämställdhetsintegrering hos myndigheter, 
kommer folkhögskolor och studieförbund få 
stöd i sitt arbete med jämställdhetsintegre-
ring. Folkbildningsrådet har identifierat tre 
utvecklingsområden; brist på systematiskt 
och integrerat jämställdhetsarbete, köns-
stereotypa ämnesval samt kvinnor i asyl-  
och etableringsverksamheter.

Blekinge Läns Bildningsförbund är ett regi-
onalt samverkansorgan för folkbildningen i 
regionen. Bildningsförbundet driver frågor 
om kvalitet och verksamhetsutveckling. Stu-
dieförbundens regionala arbete handlar om 
att driva föreningsutveckling samt kompe-
tensutveckling för ledare.

10 Folkbildningens vägval 
och vilja, 2013

folkBildningen
En del av civilsamhället är folkbildningen. Folkbildningen består av 
tre delar; folkhögskolorna, studieförbunden och folkbiblioteken. 
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rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Stärka folkbildningens roll  
i samhällsutvecklingen

   Stärka samverkan mellan  
studie förbunden, folkhögskolorna, 
kommunerna och kulturlivet 

   Att de läsfrämjande insatserna  
utvecklas genom fördjupat  
samarbete med folkbiblioteken 

   Att samarbetet fördjupas med kul-
turarvsaktörerna för att ta tillvara 
potentialen i kulturarvet som en 
del av samhällsutvecklingen

utveckling
stärka folkbildningens  
roll i samhällsutvecklingen
Det är viktigt att stärka folkbildningens roll  
i samhällsutvecklingen, som aktör för att 
främja allas möjlighet till bildning, kultur-
upplevelser och till att utveckla sina skapande 
förmågor. Studieförbunden står för en viktig 
del av infrastrukturen för lärande och hållbar 
social utveckling.  Tack vare flexibla organi-
sationer är studieförbunden viktiga aktörer i 
att nå nya grupper och ta sig an nya uppdrag, 
vilket är en förutsättning för Blekingestrate-
gins mål om öppenhet och deltagande. Stu-
dieförbunden och folkhögskolorna är viktiga 
aktörer och plattformar för många människor 
att vara en del av samhället, inte minst för 
nya svenskar. 

stärka samverkan mellan studieför-
bunden, folkhögskolorna, kommunerna 
och kulturlivet 
En nära samverkan mellan folkbildningen, 
folkhögskolorna, kommunerna och kulturli-
vet är en förutsättning för att folkbildningens 
roll i samhället ska stärkas. Det är också en 
förutsättning för att kunna möta behoven hos 
viktiga målgrupper som unga vuxna och nya 
svenskar. Studieförbund och folkhögskolorna 
i Blekinge är viktiga aktörer i det interkultu-
rella mötet. Region Blekinge ser också studie-
förbunden och folkhögskolorna som viktiga 
delar inom utbildning och som arbetsmark-
nad för professionella kulturskapare.

att de läsfrämjande insatserna  
utvecklas genom fördjupat samarbete 
med folkbiblioteken
Samverkan är en förutsättning för utveckling, 
såväl över kommungränserna som mellan 
folkbildning, folkbibliotek och föreningsliv. 
Prioriterade grupper är barn och vuxna med 
annat modersmål än svenska samt de som 
inte läser eller läser i liten omfattning.

att samarbetet fördjupas med  
kulturarvsaktörerna för att ta tillvara 
potentialen i kulturarvet som en del  
av samhällsutvecklingen
Kulturarvet kan var en källa till gemenskap 
och samhällsutveckling. Genom att arbeta  
tvärsektoriellt kan flera områden och  
flera människor nås, vilket är viktigt i vårt 
mångkulturella samhälle. Vår gemensam-
ma historia och framtid måste belysas och 
problematiseras. Att nå och engagera fler 
människor, särskilt nya svenskar, är viktigt 
för vår gemensamma samhällsutveckling. 

Regional infrastruktur 
Blekinge läns Bildningsförbund är folk-
bildningens gemensamma mötesplats. 
De har ett omfattande regionalt kultur-
uppdrag, bland annat som samordnande 
och förmedlande aktör för scenkonst-
arrangemang i förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor i regionen genom 
Blekingemodellen. Bildningsförbundet 
samordnar även nätverken Kultur i vår-
den och Kultur i omsorgen samt är en  
del av olika satsningar inom området 
kultur och hälsa i stort. 

Studieförbunden; ABF, Bilda, Folkuni-
versitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Med-
borgarskolan, NBV, Sensus, Studiefräm-
jandet, Studieförbundet Vuxenskolan
  
Folkhögskolorna; Blekinge folkhögskola, 
Litorina folkhögskola, Jämshögs folk-
högskola samt Valjeviken folkhögskola



50

Den regionala kulturpolitiken har också till 
uppgift att stärka professionella kulturska-
pares villkor och förutsättningar att verka i 
Blekinge, där infrastrukturen är en del. 

Av de nationella kulturpolitiska målen 
framgår att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrande-
friheten som grund. För att leva upp till de 
målen krävs att det finns förutsättningar för 
konstnärligt skapande som utforskar nya 
områden, överskrider gränser och synliggör 
olika aspekter av tillvaron. Att skapa dessa 
förutsättningar är en viktig uppgift för kultur-
politiken på både nationell, regional och lokal 
nivå. För att slå vakt om den konstnärliga 
friheten är det också avgörande att principen 
om armlängds avstånd mellan politiska be-
slut och konstnärligt innehåll upprätthålls.11

Både professionell kultur och amatörkultur 
är viktiga för samhällets utveckling. De ska 
inte ses som motsatser till varandra utan ge 
varandra kraft. Utan amatörkulturen kan inte 

professionella växa fram och professionella 
kulturskapare i sin tur ger inspiration och 
kunskap till amatörkulturen som ibland är 
arrangör åt de professionella. 

vad menas med professionell  
kulturskapare?
Region Blekinge använder sig av Kulturrådets 
tillämpning av Arbetsförmedlingen Kultur 
Medias definition av professionella kultur
aktörer, som har tagits fram i samråd med 
bransch- och intresseorganisationerna.

I korthet innebär den att kulturskaparna ska 
ha en högre konstnärlig utbildning inom sitt 
konstområde, exempelvis från konst- och 
musikhögskolor. Om kulturskaparen saknar 
formell utbildning ska hen under de senaste 
tre åren (fem för bildkonstnärer) huvudsak-
ligen arbetat med sin konstform under sin 
yrkesverksamma tid samt ha verkat i etable-
rade sammanhang genom återkommande 
professionella engagemang.

11 Kulturdepartementet PM, 
Framtidens inriktning och 
utvecklingsmöjligheter i 
samverkansmodellen

pRofessionella 
kultuRskapaRe
Att stärka den kulturella infrastrukturen är en av de viktigaste uppgifterna 
för den regionala kulturpolitiken. Det innebär en strävan efter att göra så 
att alla blekingar kan nå eller nås av alla konstformer och att det ska finnas 
möjlighet till eget skapande, samt underlätta för producenter och arrangörer. 
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utveckling
skapa möjligheter för kompetensutveck-
ling för kulturskapare, kommunerna 
samt arrangörer
I de nationella kulturpolitiska målen uttrycks 
det att kulturen ska vara en dynamisk, utma-
nande och obunden kraft samt att kreativitet 
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. Professionella kulturskapare som 
kan arbeta på rimliga villkor är en förutsätt-
ning för att detta ska kunna uppnås. 

Det är viktigt att offentliga verksamheter  
följer avtal och rekommendationer som  
verkar för rimliga arbetsvillkor. Därför är 
återkommande kompetensutvecklingstill-
fällen viktiga för offentliga aktörer, kultur-
skapare samt civilsamhälle inom exempelvis 
enprocentregeln, anbudsförfarande samt 
medverkans- och utställningsersättning. 

utveckla infrastrukturen för ökade  
möjligheter att verka i Blekinge
Förutsättningarna för professionella kul-
turskapare att livnära sig på konsten och 
kulturen ser väldigt olika ut beroende på kul-
turområde. Men gemensamma områden som 
diskuteras är till exempel frågor som handlar 
om marknadsföring, kompetensutveckling 
för professionella kulturskapare tillsammans 
med kommunernas tjänstepersoner om avtal, 
löner och så vidare. Det handlar om att höja 
konsten och kulturens status i debatten och 
förstå vad en professionell kulturskapare kan 
bidra med inom flera samhällssektorer. 

öka samverkan med  
professionella kulturskapare
Region Blekinge sammankallar kontinuer-
ligt ett kulturskaparsamråd för att kunna 
samråda med professionella kulturskapare 
om utvecklingsfrågor. Kulturskaparsam - 
 rådet samlar professionella kulturskapare,  
en representant för varje kulturområde.  
Syftet är att tillsammans diskutera insatser 
som kan göras för att förbättra förutsätt-
ningarna för professionella kulturskapare  
att verka i Blekinge. Som professionell  
kulturskapare kan man kontakta någon av 
representanterna, om man vill skicka med 
förslag eller frågor. Kontaktuppgifter finns  
på Region Blekinges hemsida. 

r Eg I o N a L a  K u Lt u r E N s  o r g a N I s at I o N  o c H  I N f r a s t r u K t u r       professionella kulturskapare

Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas 
demografi, inkomster och sociala villkor 
visar vilken utgångpunkt de professionella 
kulturskaparna har. Konstnärerna bor till  
70 procent i storstadsområdena, men verkar, 
visar sin konst, ger föreställningar, konserter 
och läses i hela landet oavsett bostadsort. För 
att det ska vara möjligt blir det allt viktigare 
med en konst- och kulturpolitik som främjar 
rörelse över landet för konstnärer och för 
konstnärliga verk. 

Ett kännetecken för konstnärsgruppen är  
hög andel näringsverksamhet. Störst är  
andelen inom konstområdet bildkonst och 
form (73 %), film (66 %) samt ord (64 %). 

Utbildningsnivån skiljer sig markant mellan 
konstnärsgruppen och befolkningen. I konst-
närsgruppen har nästan hälften eftergym-
nasial utbildning, 3 år eller mer, mot 25 % i 
befolkningen. Kvinnor har högre utbildning 
än män inom alla konstområden utom teater. 
Störst är skillnaden inom musik där 54 % av 
kvinnorna mot 37 % av männen har efter-
gymnasial utbildning, minst 3 år. Median-
inkomsten för konstnärsgruppen motsvarar 
75 % av medianinkomsten för hela befolk-
ningen i samma åldrar. Konstnärer har lägre 
inkomst än befolkningen i alla åldersklasser. 

Konstnärsgruppen i Sverige består av cirka 
29 000 konstnärer inom konstområdena bild 
och form, dans, film, ord, musik och teater.12

Län Antal konstnärer Kvinnor Män Bild och form Dans Film Ord Musik Teater
Blekinge län 168 72 96 83 2 1 17 50 15

12 Det register över konstnärer 
som rapporten bygger på har 
sammanställts dels från register 
lämnade av Konstnärsnämnden 
och Sveriges författarfond, dels 
från medlemsregister lämnade 
till SCB av Bildupphovsrätt 
i Sverige, Teaterförbundet 
för scen och film, Svenska 
Musikerförbundet, Svenska 
fotografers förbund, Sveriges 
Yrkesmusikerförbund, Svenska 
tecknare, Sveriges kompositörer 
och textförfattare, Sveriges 
konsthantverkare och industri-
formgivare, Föreningen svenska 
tonsättare och Oberoende 
filmares förbund.

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Skapa möjligheter för kompetens-
utveckling för kulturskapare,  
kommunerna samt arrangörer

   Utveckla infrastrukturen för  
ökade möjligheter att verka i  
Blekinge

   Öka samverkan med  
professionella kulturskapare
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det är ett myller 
av händelser och 
frivilliga krafter.

”
”
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Befolkningsmängd  
i Blekinge län  
2016 per kommun
Källa scB.

olofström 13 417

Karlskrona 66 262

ronneby 29 207

Karlshamn 32 130

sölvesborg 17 437

summa  158 453

0–4 år
45–54 år

95+ år

12 500 5 000 2 50010 000 2 500 5 000 10 0007 500 0 7 500 12 500
antal

Befolkningsmängd i Blekinge län 2016 efter ålder och kön
Källa scB.

ålder

Kvinnor

män
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Regioner är ett sätt att samordna och  
samverka, men det är i kommunerna som 
kulturen sker. Allt från föreningsträffar till 
kulturskolor, bibliotek samt studiecirklar  
och så mycket mer. Det innefattar även  
kulturinstitutionernas verksamhet, de pro-
fessionella kulturskaparnas verksamhet 
liksom amatörernas verksamhet. Det är  
ett myller av händelser och frivilliga krafter, 
allt är inte beskrivet i kulturplanen. 

För kommunerna är den regionala kultur-
planen en gemensam strategi för kulturen i 
Blekinge. Det är också en utgångspunkt för 

diskussion om gemensamma satsningar och 
en plattform för att utbyta erfarenheter och 
information om vad som händer i de olika 
kommunerna.  

Inför framtagandet av kulturplanen har 
Blekinges kommuners kultur- och fritids-
nämndspresidier träffats tillsammans med 
den regionala nämnden för kultur och fritid 
för att diskutera konst- och kulturpolitik 
samt gemensamma satsningar. Tillsammans 
har man kommit fram till att den regionala 
kulturplanen ska beskriva de gemensamma 
åtaganden som görs inom kulturen.

Region Blekinge 
och Blekinges 
kommuneR
Blekinge läns landsting och Blekinges kommuner är medlemmar i  
Region Blekinge, som har uppdraget att arbeta för Blekinges utveckling. 
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vad händer i Blekinge?
Flera kulturevenemang i Blekinge drar be-
sökare från hela länet och utifrån, till exem-
pel Hälleviks tradjazzfestival, Nässelfrossa, 
Lyckå Kammarmusikfestival och Konstrun-
dan Blekinge. Det finns flera festivaler som 
också är hela Blekinges angelägenhet, såsom 
Sweden Rock festival, Östersjöfestivalen och 
stadsfester som erbjuder musik, teater och 
hantverk etc. 

Ett annat exempel på ett gemensamt åtag-
ande mellan alla kommuner i Blekinge är 
Berättarkraft som är en litteratur- och berät-
tarfestival som startade i Olofström. Berät-
tarkraft skapas tillsammans av kommuner, 
föreningar, studieförbund, bibliotek, förfat-
tare, berättare, lyssnare och läsare. Under  
en vecka i mars möts man för att läsa, lyssna 
och samtala med aktiviteter i alla kommuner. 

Inom scenkonsten finns en kulturgaranti för 
barn, som kallas för Blekingemodellen, som 
utlovar minst två scenkonstföreställningar 
per år och barn. En utredning av Blekinge-
modellen visade på utvecklingsmöjligheten 
att bredda modellen med fler kulturområden 
samt erbjuda garantin för fler åldrar. Arbetet 
med att förverkliga detta påbörjades 2017, 
med att inkludera litteratur och film. Ambi-
tionen är att utveckla modellen ytterligare 
under kommande år. Blekingemodellen når 
alla barn i Blekinge och ibland vissa barn fler 
än två gånger per år, tack vare att kommu-
nerna är ambitiösa. Kommunerna skriver 
avtal med Riksteatern Blekinge och Musik 
i Blekinge som sköter subventioner och 
ansvarar för turnéläggning i samverkan med 
kommunerna. 

Enligt Riksteaterns statistik för 2015 är Blek-
inge i topp i landet vad gäller antalet besök 
på föreställningar som produceras, förmedlas 
eller arrangeras av Riksteatern i förhållande 
till folkmängden i respektive län. 

Två områden som just nu utvecklas tillsam-
mans mellan kommuner och Region Blek-
inge är arenan för bildkonst och form samt 
Blekinge som fristad för förföljda konstnärer. 
Blekinge har bland annat, tack vare att bild-
konsten var utpekad som särskild satsning i 
förra kulturplanen, fått resurser till att lägga 
grunden till ett regionalt ansvar för området 
bildkonst och form. I nära samverkan med 
Ronneby kommun har en avsiktsförklaring 
tagits fram som innebär att Ronneby er-
bjuder platsen Kulturcentrum som utgångs-
punkt för Konst i Blekinge, men givetvis är 
verksamhetsutvecklaren tillgänglig för alla 
kommuner i Blekinge. Läs mer under kapitlet 
om bildkonst och form.

Det finns ett antal fristäder globalt inom nät-
verket International Cities of Refuge Network 
(ICORN) och i Blekinge utreds möjligheten 
att Region Blekinge i samverkan med kom-
munerna ska kunna erbjuda en fristad åt en 
konstutövare. 

En kulturverksamhet som särskilt bör näm-
nas vad gäller samarbete kommuner emellan 
är biblioteken. Biblioteken är en del av grun-
den i en demokrati som erbjuder inte bara en 
plats för alla människor att komma till, utan 
även möjligheter till kunskap, gemenskap och 
integration. 
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Gemensamma utmaningar och frågeställningar 
som kommunerna tillsammans med Region Blek-
inge vill utveckla under kommande period är;

lokaler och scener
Blekinge är överlag i stort behov av scener och  
lokaler för kultur. Många av de som finns är un-
dermåliga och i behov av renovering och  
uppdatering av teknik, särskilt scener som kan 
visa samtida dans. En databas över lokaler i 
Blekinge finns på www.konsertlokaleriblekinge.
se med tillhörande information om teknik och 
tillgänglighet.

Offentlig konst
Det finns ett behov av att utbyta erfarenheter 
mellan kommunerna angående att tillämpa den 
så kallade 1 %-regeln, som handlar om att vid om- 
till- och nybyggnation avsätta resurser till konst. 

marknadsföring
En tredje utmaning handlar om marknads föring. 
Behovet av stöttning och utveckling av strategier 
för att nå ut är en ständigt återkommande fråga 
för alla, både för kulturskapare och civilsamhället. 
Även frågan om hur publikens rörlighet över  
kommungränserna kan öka är en utmaning.

delar av den kommunala kulturinfrastrukturen, utöver lokaler osv
uppgifter från 2017.

Karlskrona kommun

Kultur- och fritidsnämnd

Kulturskola 

10 bibliotek

tillämpar 1%-målet för 

ny- om- och tillbyggnad

följer mu-avtal (ram avtal 

för konstnärers ersätt-

ning för medverkan vid 

utställningar)

Karlshamns kommun

Kulturnämnd

musikskola 

5 bibliotek

tillämpar 1%-målet för 

ny- om- och tillbyggnad

följer mu-avtal (dock 

ej vid arrangemang av 

förening)

ronneby kommun

fritid- och kulturnämnd

Kulturskola

6 bibliotek

tillämpar inte 1%-målet  

för ny- om- och tillbyggnad

följer mu-avtal 

olofströms kommun

Kultur och fritidsnämnd

musikskola 

3 bibliotek

tillämpar variant av 1%-målet 

för ny- om- och tillbyggnad

följer mu-avtal (dock ej vid 

arrangemang av förening)

sölvesborgs  kommun

fritids- och kulturnämnd

musikskola 

4 bibliotek

tillämpar 1%-målet för  

ny- om- och tillbyggnad

följer ej mu-avtal 
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De strukturerade samråden som Region 
Blekinge arrangerar är kontinuerliga och 
samråden vid tillkomsten av en kulturplan 
vart tredje år är bara en del av dessa. För att 
tillmötesgå förslag från tidigare samråd har 
olika målgrupper bjudits in vid olika tillfäl-
len, vilket har möjliggjort fördjupade samtal 
om olika målgruppers behov och utmaningar. 

Kulturplanen har arbetats fram av Region 
Blekinges kultur- och fritidsnämnd och 
godkänts av Regionstyrelsen. Under 2016 och 
2017 har dialoger och samrådsmöten arran-
gerats för att ge underlag till den regionala 
kultur- och fritidsnämnden att komma fram 
till regionala prioriteringar för kulturutveck-
lingen i Blekinge. Men också för att engagera 
professionella kulturskapare samt förening-
ar att delta i diskussioner om kulturlivet i 
Blekinge. 

så här har det gått till: 
Den regionala kultur- och fritidsnämnden 
har samrått med kommunernas kultur- och 
fritidsnämnder för att diskutera gemensam-
ma utmaningar och möjligheter i Blekinge. 
Mötena har formaliserats och är framöver 
regelbundna återkommande inslag. Även 
chefer/ansvariga för kulturen i kommuner-
na och på Region Blekinge träffas ett flertal 
gånger om året och samverkar inom flera 
områden. 

I samråd med KLYS (konstnärliga och litte-
rära yrkesutövares samarbetsnämnd) har ett 

kulturskaparsamråd tillkommit. Detta inne-
bär att professionella kulturaktörer i Blekinge 
har föreslagits av KLYS att företräda sitt 
kulturområde i frågor som rör bland annat 
arbetsvillkor och avtal inom kulturen. På så 
vis kan frågor som rör professionella kultur-
skapares behov, möjligheter och utmaningar 
diskuteras särskilt. Kulturskaparsamrådet 
träffas 24 gånger per år.

I samarbete med IKA (ideell kulturallians), 
som har kartlagt föreningslivet i Blekinge, har 
Region Blekinge bjudit in till flera dialogmö-
ten för att diskutera civilsamhällets särskilda 
utmaningar. Genom IKA har det mångfa-
cetterade föreningslivet haft en samlande 
röst. Även studieförbunden har arrangerat 
gemensamma möten där Region Blekinge har 
deltagit och diskuterat kulturpolitik. 

Alla regionala kulturverksamheter som ingår 
i kultursamverkansmodellen har presenterat 
sin verksamhet för den regionala kultur- och 
fritidsnämnden och berättat om framtids-
planer, möjligheter och utmaningar för sin 
verksamhet med nämndens ledamöter. Lika-
så har de föreningar med regionala uppdrag 
fått träffa nämnden för att presentera sin 
verksamhet med följande samtal om ut-
maningar och möjligheter inför framtiden. 

Även Regionstyrelsens arbetsutskott har 
deltagit i kulturpolitiska diskussioner för att 
knyta samman kulturpolitiken med hållbar 
regional utveckling.

samRåd och  
samveRkan
Diskussioner om kulturen i Blekinge förs hela tiden.  
Det är en ständigt pågående process som för utvecklingen framåt. 
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Blekinge har dessutom några kulturverk-
samheter tillsammans med andra regioner, 
såsom inom filmfrämjande verksamhet,  
biblioteksutveckling och scenkonst. Här  
följer några exempel på regionala nätverk  
i Blekinge, som kan kontaktas för mer  
information eller frågor om samverkan:

Regionsamverkan Sydsverige är ett samar-
betsorgan för Sveriges sex sydligaste regio-
ner, som arbetar för en långsiktigt hållbar 

utveckling för Sydsverige genom strategiskt 
kunskapsutbyte och främjande av interre-
gionala och interkommunala samarbeten. 
Regionsamverkan Sydsverige vill, i ett öppet 
och tillåtande klimat, samverka med staten, 
kommunerna, det professionella kulturlivet, 
det civila samhället, näringslivet samt akade-
min. Målsättningen är att skapa en hållbar 
utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet.

Regionala nätveRk
För att kunna uppnå de nationella kulturpolitiska målen behöver vi samver-
ka och samarbeta. Inom kulturen pågår både samverkan och samarbeten 
mellan genres, institutioner, kommuner och regioner. 
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Sydostkultur är nära samverkan mellan 
sydostlänen, Kronoberg, Kalmar och Blek-
inge. Tillsammans har regionförbunden 
underlag och resurser för fler satsningar 
inom kulturområdet än var och en för sig. 
Kulturverksamheter som är länsöverskrid-
ande är; Dans i Sydost och Reaktor Sydost 
som är främjande organisationer för dans 
och film. Länsöverskridande verksamheter är 
även Regionteatern Blekinge Kronoberg och 
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Presidienätverket innebär att kommunernas 
och regionens kultur- och fritidsnämnders 
presidier (ordförande och vice ordförande) 
träffas. Syftet är att tillsammans bli starkare, 
utbyta erfarenheter och genomföra gemen-
samma satsningar.  

Kulturchefsnätverket samlar kulturansvariga 
i kommunerna och Region Blekinge ett antal 
gånger om året. Syftet med nätverket är att 
utbyta erfarenheter och genomföra satsning-
ar tillsammans.

Nätverk för kulturverksamheter inom 
kultur samverkansmodellen sammankallas  
av Region Blekinge cirka 8 gånger per år 
för att diskutera samarbeten, gemensamma 
utmaningar och utvecklingsmöjligheter.  
Även Blekinge läns Bildningsförbund ingår  
i nätverket som regional aktör.

Kulturskaparsamrådet samlar professionella 
kulturskapare, en representant från varje 
konstområde, tillsammans med Region Blek-
inge, två gånger per år. Syftet är att tillsam-
mans diskutera insatser som kan göras för att 
förbättra förutsättningarna för professionella 
kulturskap are att verka i Blekinge. Som pro-
fessionell kulturskapare kan man kontakta 
någon av representanterna för att skicka med 
förslag eller frågor. Kontaktuppgifter finns 
på Region Blekinges hemsida. Deltagarna 
erhåller arvode.

Kulturarv Blekinge är ett samarbete mellan 
Blekinge museum, Blekingearkivet, Slöjd i 
Blekinge samt Biblioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg. Bland annat genomförs årligen 
Kulturarvsforum som är ett kompetens-
utvecklingstillfälle för alla intresserade av 
kulturarv. Tillsammans jobbar man även för 
att skolorna lättare ska kunna arbeta med 
kulturarv digitalt genom Broar till historien.

Blekinge arkivnätverk är ett nätverk som 
samlar Blekingearkivet, de fem kommun-
arkiven, Blekinge museum, Länsstyrelsen, 
Försvarsmakten, Marinmuseum, Blekinge 
Släktforskarförening samt Blekinge Musik-
samlingar. Nätverket diskuterar arkivfrågor 
och genomför gemensamma publika aktivi-
teter som Arkivens dag och Arkivmässan.

Skapande skola-nätverket samlar en repre-
sentant som ansvarar för Skapande skola  
från varje kommun. Region Blekinge är  
sammankallande. Skapande skola innebär  
att skolor söker bidrag från Kulturrådet för 
att kunna anställa professionella kultur-
skapare som jobbar med eleverna inom ett 
skolämne. I nätverket utbyts erfarenheter 
kring ansökningar, redovisningar samt  
genomförs kompetensutvecklingstillfällen.

Scenkonst Sydost är ytterligare ett länsöver-
skridande samarbete, som innefattar Regi-
onteatern Blekinge Kronoberg, Byteatern i 
Kalmar län, Dans i Sydost samt Riksteater-
organisationerna i de tre länen. Samarbetet 
fokuserar på kompetensutveckling, arran-
görsutveckling och konstnärlig utveckling. 

Blekinge kompetenscentrum, Landstinget 
Blekinges forsknings- och utvecklingsenhet 
är en viktig samarbetspartner för Region 
Blekinge inom kultur och hälsa. Olika projekt 
där kulturen är en del för att nå återhämtning 
från psykisk ohälsa har pågått under flera år 
med goda resultat. 

Kultur i vården/kultur i omsorgen är två 
nätverk som samlar olika aktörer från kom-
munerna och kulturen för att samråda om 
utbud och byta erfarenheter. Blekinge läns 
bildningsförbund är sammankallande.
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Den digitala infrastrukturen är en viktig del  
i framtidens Blekinge. Därför har den Regio nala 
digitala agendan tagits fram som ett verktyg för 
att samordna Blekinges insatser och åtgärder 
på området. Agendan är en del i en nationell 
process som ska leda till att Sverige ska bli bäst  
i världen på att använda digitaliseringens möj-
ligheter. Ett grundläggande behov för Blekinge 
är utbyggnaden av bredband, då bara cirka 
50% av länets invånare idag har tillgång till 
bredband. Kulturen är en del av den regionala 
bredbands- och digitaliseringsstrategin.

Digitalisering kräver nya former av 
kompe tens, inte minst konstnärlig för att 
göra rättvisande gestaltningar av analoga 
förlagor, men även inom interaktivitet  
och pedagogik. För att kunna ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter behövs  
infrastruktur och kom petens. Det behövs 
också resurser till kom petensutveckling, 
skapande och underhåll samt kunskap  
om avtal och upphovsrätt.

digitaliseRing 
Det finns flera aspekter av vad digitalisering kan tillföra kulturområdet. 
Det kan handla om att digitalisera redan existerande analog kultur, som en 
teaterföreställning eller en bok, eller att framförandet av en föreställning 
görs mer tillgänglig genom textning eller syntolkning. Det kan också handla 
om helt nya skapande skapandeprocesser. Digitaliseringen ger möjlighet till 
ökad tillgänglighet och delaktighet för publiken eller användaren.

digitaliseringen ger 
en möjlighet till ökad 
tillgänglighet ...

”
”
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tväRpolitiska 
omRåden
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Det är en brokig grupp av företag och är inte 
nödvändigtvis marknadsdrivna. Många av 
företagen arbetar med immateriella rättig-
heter och tillgångar, vilket kan påverka hur 
man utvecklar och säljer sina produkter och 
vilka hinder man ser för utveckling. 

De kulturella och kreativa näringarna är i stor 
utsträckning koncentrerade till storstadsregio-
nerna. Var marknaden finns och hur kunderna 
ser ut varierar mycket beroende på var i landet 
företagen är verksamma. En undersökning 
gjord av Tillväxtverket visar att de flesta länen 
har en mycket liten andel av de kulturella och 
kreativa näringarna jämfört med storstadsre-
gionerna. Blekinge är speciellt då de kulturella 
och kreativa näringarna ändå utgör en relativt 
stor del av samtliga företag i länet. Blekinge 
har 1 % av Sveriges totala andel av kulturella 
och kreativa näringar men det utgör ändå 9,8 
% av Blekinges totala andel företag.14

Det finns en stark koppling mellan kulturella 
och kreativa näringar och besöksnäringen, där 
upplevelsen och verksamheten ofta är bun-
den till en plats och kunderna är turister eller 
privatpersoner. Å andra sidan finns det många 
företag inom kulturella och kreativa näringar 
som inte är bundna till en plats på grund av 
en hög grad av digitalisering och immateriella 
tillgångar. De kan lättare agera på en nationell 
och internationell marknad. Nära 30 % av 
före tagen i den här sektorn exporterar, vilket 
är dubbelt så mycket som genomsnittet för 
små och medelstora företag överlag. Kultu-
rella och kreativa näringar samverkar också 
mer med andra, än genomsnittet av företag 
vilket ger större möjlighet till innovation och 
konkur renskraft. Undersökningen av Tillväxt-
verket visar också att det är en myt att kultur-
ella och kreativa näringar inte vill växa. 

utveckling
skapa förutsättningar för kulturella och 
kreativa näringar att verka i Blekinge 
Kulturella och kreativa näringar är en fråga 
för både tillväxtpolitik och kulturpolitik, men 
främst är det en tillväxt- och näringslivspoli-
tisk fråga. Politikområdena behöver samverka 
och finnas representerade tillsammans då frå-

gan diskuteras, för att kunna ge bästa möjliga 
förutsättningar för de kulturella och kreativa 
näringarna. Samverkan mellan områdena 
måste utvecklas på det politiska planet men 
också inom kommunerna och regionen. 

samverka med andra regioner för  
kompetensutveckling och forskning  
på området 
I samverkan med Region Skåne och Lunds 
universitet har Region Blekinge erbjudit 
kompetensutveckling om kulturella och  
kreativa näringar för tjänstepersoner ansva-
riga för kultur, näringsliv och besöksnäring 
på kommunerna. Under kommande år ska  
en nationell samverkan utvecklas kring  
forskning och utbildning inom kulturella 
och kreativa näringar, som ska vara till nytta 
för både kommunala och regionala aktörer. 
Blekinge deltar i utvecklingen genom nära 
samverkan med Region Skåne, som driver 
utvecklingen på området.

synliggöra kulturella och kreativa  
näringar och deras betydelse
Det är viktigt att lyfta fram vikten av de kultu-
rella och kreativa näringarnas roll för arbets-
marknaden och tillväxten i Blekinge. Kultur 
och kulturmiljöer har som exempel en betyd-
ande roll för regioners innovativa utveckling 
och attraktionskraft, en annan viktig bransch 
för Blekinge är spel- och medieutveckling. 
Återkommande kartläggning av de kulturella 
och kreativa näringarna i regionen ligger till 
grund för vidare åtgärder.

kultuRella och 
kReativa näRingaR
De företag som har kulturskapande eller kreativa processer som huvudsak-
liga del av sin affärsidé brukar räknas till kulturella och kreativa näringar. 

  
Med kulturella 

och kreativa 
näringar avses 
branscherna
Arkitektur, 

Audiovisuellt, 
Bild & Form, Kul-
turarv, Litteratur 
& press, Litterärt 

& konstnärligt  
skapande, Mode, 

Reklam, Scen-
konst, samt 

Måltid, Upplev-
elsebaserat  

lärande, Slöjd  
& Hantverk.13

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Skapa förutsättningar för kulturella 
och kreativa näringar att verka i 
Blekinge 

   Samverka med andra regioner för 
kompetensutveckling och forskning 
inom området 

   Synliggöra kulturella och kreativa 
näringar och deras betydelse

13 Tillväxtverket 2017, 
Kreametern

14 https://tillvaxtverket.se/
statistik/vara-undersokningar/ 
resultat-fran-fovven/ 
2016-05-23-var-finns-de- 
kulturella-och-kreativa- 
foretagen.html, 2017-04-21
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Enligt världshälsoorganisationen (WHO) 
ska hälsa ses som ett tillstånd av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Denna 
holistiska syn på hälsa är personcentrerad 
och involverar hela individen: det biologiska, 
det mentala och de kulturella förutsättning-
arna. Aktuell forskning visar på att konst och 
kultur kan vara en av de delar som bidrar till 
människans hälsa eftersom den är kopplad 
till individens kreativitet och känsla av flow. 
På det viset kan kulturaktiviteter förebygga 
ohälsa och ge bättre förutsättningar att möta 
förändringar i livet, som sjukdomar eller 
sociala problem. 

Blekingarnas upplevda hälsa ligger i nivå 
med rikets enligt den senaste folkhälsorap-
porten, Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Dock har den psykiska hälsan i Blekinge 
försämrats, och då kan kultur vara en viktig 
faktor för återhämtning.  

Blekinge kompetenscentrum, Landstinget 
Blekinges forsknings- och utvecklingsenhet, 
är en viktig samarbetspartner för Region 
Blekinge inom kultur och hälsa. Flera goda 
exempel på projekt och verksamheter som 
bidrar till utveckling av området pågår; 

Hållbar personlig utveckling är ett exempel 
som syftar till att förbättra hälsan och livs-
kvalitén genom att bland annat erbjuda sam-
ordnade kulturaktiviteter för unga vuxna och 
personcentrerad välbefinnande coachning. 
Projektet samverkar med Blekinges regio-
nala kulturverksamheter och professionella 
kulturskapare, som får kompetenshöjande 
insatser och verktyg för att kunna leda ett 
kulturprogram i rehabiliteringssyfte. Projek-
tet utvärderas genom forskning i samarbete 
med flera universitet. 

Ett annat exempel är primärvårdens musik-
projekt Tonfrisk som erbjuder musikaktivi-
teter till personalgrupper och patientgrup-
per inom landstinget för att kunna se vilka 
hälsofrämjande effekter musiken kan ge. 

Inom Blekinge läns Bildningsförbund och 

Musik i Blekinge drivs även nätverken Kultur 
i vården och Kultur i omsorgen som arbetar 
för att kulturaktiviteter ska bli en naturlig del 
inom vård och omsorg. Nätverken informerar 
om ny forskning på området, stimulerar ge-
nom fortbildningar för personal och initierar 
kulturprojekt samt erbjuder kulturprogram 
för vården. Ett projekt som har haft fram-
gångar inom äldrevården är Teater för äldre.

utveckling
öka kunskapen om sambandet  
mellan kultur och hälsa
Forskningsprojekt kopplat till kultur och 
hälsa i Blekinge visar på positiva forsknings-
resultat vilket främjar fortsatt utveckling av 
området. Men en ökad förståelse och kun-
skap om sambandet mellan kultur och hälsa 
behövs, vilket kan ske genom kompetens-
höjande insatser samt möjligheter att följa 
nya metoder och forskning på området. 
Genom inspiration och spridning av ny  
forskning och goda exempel kan Blekinge 
utvecklas till en region som ligger långt  
fram när det gäller kultur och hälsa. 

fördjupa samverkan mellan  
kultur- och hälsoaktörer
Arbetet inom kultur och hälsa har redan 
utvecklats mycket i Blekinge, men gemen-
samma långsiktiga strategier som främjar 
utveckling inom området behövs. Aktörer 
inom kultur samt vård- och omsorg har  
börjat samarbeta men det behöver utvecklas 
till samverkan för att kultur ska bli en själv-
klar del av hälsoarbetet. Det handlar om att 
utbyta kunskaper, skapa nätverk samt hitta 
nya samverkanspartners.

kultuR och hälsa 
Kultur och hälsa är ett tvärpolitiskt område som handlar om kulturens 
betydelse för människors hälsa. Det handlar om samverkan mellan kultur-
sektorn och hälso- och sjukvården, omsorgen samt folkhälsoområdet. 

rEgIoN BLEK INgE v ILL:

   Öka kunskapen om sambandet 
mellan kultur och hälsa

   Fördjupa samverkan mellan 
kultur- och hälsoaktörer
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uppföljning
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u p p f ö L j N I N g    

Redovisning sker genom kulturdatabasen, ett 
digitalt verktyg som används av alla regioner, 
där även flera föreningar med regionalt stöd 
redovisar sin verksamhet. Region Blekinge 
har även uppföljningsmöten två gånger per 
år med verksamheterna inom kultursamver-
kansmodellen, då måluppfyllelse och utvär-
dering av de villkor som varje verksamhet 
har diskuteras. Villkoren ska uppfyllas för 
att erhålla regionalt stöd. Region Blekinge 
har årligen dialog även med övriga kultur-
verksamheter som har regionala bidrag och 
uppdrag. 

Blekingestrategins horisontella mål och kul-
turplanens prioriteringar följs också upp vid 
dessa tillfällen. Det handlar om internationa-
lisering, barn och unga, tillgänglighet, håll-
barhet, samverkan, mångfald, jämställdhet, 
interkulturellt arbete, nationella minoriteter 
och hbtq-perspektiv. Verksamheterna inom 
kultursamverkansmodellen har dessutom 
separata planer för sitt jämställdhets- och 
tillgänglighetsarbete som också följs upp och 
utvärderas årligen.

Region Blekinges egna årsredovisning  
och verksamhetsberättelse går att läsa via 
hemsidan. Fyra av de regionala kulturverk-
samheterna finns inom Region Blekinges 
egna organisation; Musik i Blekinge, Slöjd  
i Blekinge, Dans i Sydost samt Biblioteks-
utveckling Blekinge Kronoberg.

De regionala kulturverksamheterna 
inom kultursamverkansmodellen 
redovisar årligen sin verksamhet 
till Region Blekinge och Statens 
Kulturråd. 
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Regionteatern Blekinge Kronoberg fick ett 
nytt uppdrag att också omfatta den professi-
onella dansen, som ett led i att uppfylla målet 
om en professionell danssatsning i Blekinge. 
Den professionella dansen har härigenom 
stärkts och berikats inom områdena föreställ-
ningar och produktioner, kompetensutveck-
ling samt publikutveckling. 2017 beslutade 
även Statens Kulturråd om 1 Mnkr i statligt 
stöd till den professionella dansen och 
Region teatern Blekinge Kronoberg.

Arbetet med att etablera ett regionalt resurs-
centrum för bildkonst och form i samarbete 
med Kulturcentrum och Ronneby kommun 

har påbörjats. En handlingsplan för hur arbe-
tet ska bedrivas för att etablera långsiktiga 
samarbetsformer med Blekinges konstaktörer 
har tagits fram, samt kompetensutveckling 
för Blekinges konstutövare och kommuner.

För att utveckla Blekingemodellen, har  
arbetet med att tillföra flera konstformer 
påbörjats under 2017.

Under denna kulturplan pekas bildkonst 
och form, kulturpedagogisk kompetens samt 
professionella kulturskapares villkor ut som 
särskilda satsningar.

Under förra kulturplanen pekades den professionella dansen samt bildkonst 
och form ut som särskilda satsningar, då det saknades en regional infra-
struktur för dessa konstområden. Detta resulterade i en utökad regional 
rambudget på 1 Mnkr årligen 2016 samt 2017. 

ekonomi
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Regional konst- och  
kulturverksamhet  
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ScENKONST     24 015 
DANS OcH TEATER      
• Regionteatern Blekinge Kronoberg 6 687 3 836   10 523 
• Dans i Sydost 231 148   379 
• Riksteatern Blekinge 142 159   301 
• Blekinge läns bildningsförbund 850    850 
• Övriga:       
 dans i Blekinge   150  150 
 teatersmedjan   321  321 
 ronneby folkteater   205  205  
      
MuSiK      
• Musik i Blekinge 3 040 8 184   11 224 
• Övriga       
 jazz i Hällevik   62  62  
      

KuLTuRARv     21 043 
MuSEiEvERKSAMHET      300
• Blekinge museum 7 288 4 685  4 723 16 696 
• Övriga       
 Blekinge Hembygdsförbund   72  72  
      
ARKiv      150
• Blekingearkivet 2 067 547   2 614  
      
SLöjD OcH KONSTHANTvERK      
• Slöjd i Blekinge 977 631   1 608 
• Övriga       
 Blekinge läns ideella hemslöjd   53  53  
       

BiLDKONST OcH FORM     649 1 200
• Konst i Blekinge  604   604 
• Övriga       
 sveriges konstföreningar i Blekinge   45  45  
      

BiBLiOTEKSvERKSAMHET     3 349 
• Biblioteksverksamhet Blekinge Kronoberg 2 333 1 016   3 349 

       
LiTTERATuR, BERäTTANDE OcH LäSFRäMjANDE     150
• Biblioteksverksamhet Blekinge Kronoberg * ingår i verksamhetsmedlen ovan      
 

FiLM OcH RöRLig BiLD     1 395 
• Reaktor sydost 982 413   1 395  
      

TOTAL 25 201 19 618 908 4 723 50 450 
        
 

övRig REgiONAL FiNANSiERiNg      
FOLKBiLDNiNg     9 136 
• Blekinge läns bildningsförbund   3 136  3 136 
 studiedistrikt   6 000  6 000 
vERKSAMHETSSTöD övR. REgiONALA DiSTRiKSFöRENiNgAR   59  59 
STöD TiLL uNgDOMSORgANiSATiONER   1 500  1 500 
övRigA KuLTuRSTöD/ uTvEcKLiNgSMEDEL 600  2 552  3 152 1 000
     0 

REgiONAL ADMiNiSTRATiON OcH NäMND   1 455  1 455 
      

TOTAL 600  14 702  15 302 
        
 
TOTALT 25 801 19 618 15 610 4 723 65 752 2 800

30%24%

7%

39%

Statligt stöd
– kultursamverkansmodellen 

Regionalt stöd
– kultursamverkansmodellen

Regionalt stöd  
- ej kultursamverkansmodellen

Kommunalt stöd  
- regional verksamhet

Regional konst- och  
kulturverksamhet  
i Blekinge (2017) 



Region Blekinge
Valhallavägen 1 · 371 41 Karlskrona

Tel 0455- 30 50 00 
E-post kansli@regionblekinge.se 

www.regionblekinge.se



    

  Kultur- och bildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 11 
(22) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47/19   Ärendenummer: 2019/00949 
 

Förlängning av Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 

Kultur- och bildningsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige besluta 
 
1. att förlänga Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 med 1 år, att gälla till 

och med år 2021 

Sammanfattning 
De regionala kulturplanerna sträcker sig över 3 år i enlighet med förordning 
2010:2012, men med möjlighet till förlängning ytterligare 1 år.  
 
Kulturplanen innefattar flera processmål inom respektive tio kulturområden samt 
aspektpolitiksområden såsom kulturella och kreativa näringar samt kultur och hälsa 
men har även mål för olika målgrupper såsom civilsamhället och professionella 
kulturskapare. Region Blekinges regionala kulturplan 2018–2020 har höga 
ambitioner vilka uppskattas ta längre tid att arbeta med, än de 3 år som kulturplanen 
gäller. 
 
Att ta fram en kulturplan tar ca 1–1,5 år då flertalet dialoger och samtal ska föras 
med kommuner, civilsamhälle samt professionella kulturskapare enligt förordningen 
och den politiska beslutsprocessen innefattar även en remissomgång. Kulturplanen 
kan dock revideras årligen. 
 
Med hänseende till detta och att flertalet processer uppskattas ta längre tid än de 3 
år som kulturplanen gäller föreslås att Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 
förlängs med 1 år till att gälla till och med 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse; Förlängning av Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 
Bilaga; Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 

Föredragande 
Lisa Andersson föredrar ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 



    

  Kultur- och bildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 12 
(22) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Diariet 
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 29 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 213/19   Ärendenummer: 2019/01416 
 

Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 - 
förslag från regionstyrelsen 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. att förlänga regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 med 1 år, att gälla till 
och med år 2021.  

 

Sammanfattning 
Region Blekinge ingår sedan 2012 i Kultursamverkansmodellen, vilket innebär att 
regionen har ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
(förordning 2010:2012). Målet är att skapa ett ökat utrymme för regionala 
prioriteringar och variationer men staten har fortsättningsvis det övergripande 
strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken.  
Kultur-och bildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-05-23 att föreslå 
att regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 ska förlängas med 1 år. De regionala 
kulturplanerna sträcker sig över 3 år i enlighet med förordningen med möjlighet till 
förlängning ytterligare 1 år.   
Bedömningen från förvaltningen är att det tar lång tid att ta fram en ny plan varför 
förslaget är att förlänga den nuvarande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 – 
förslag från regionstyrelsen. 
Bilaga: Förlängning av Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
Bilaga: Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
Bilaga: Protokollsutdrag kultur- och bildningsnämnden den 23 maj 2019 förlängning 
av Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 29 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 213/19   Ärendenummer: 2019/01416 
 

Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 - 
förslag från regionstyrelsen 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. att förlänga regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 med 1 år, att gälla till 
och med år 2021.  

 

Sammanfattning 
Region Blekinge ingår sedan 2012 i Kultursamverkansmodellen, vilket innebär att 
regionen har ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
(förordning 2010:2012). Målet är att skapa ett ökat utrymme för regionala 
prioriteringar och variationer men staten har fortsättningsvis det övergripande 
strategiska ansvaret för den nationella kulturpolitiken.  
Kultur-och bildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2019-05-23 att föreslå 
att regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 ska förlängas med 1 år. De regionala 
kulturplanerna sträcker sig över 3 år i enlighet med förordningen med möjlighet till 
förlängning ytterligare 1 år.   
Bedömningen från förvaltningen är att det tar lång tid att ta fram en ny plan varför 
förslaget är att förlänga den nuvarande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 – 
förslag från regionstyrelsen. 
Bilaga: Förlängning av Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
Bilaga: Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
Bilaga: Protokollsutdrag kultur- och bildningsnämnden den 23 maj 2019 förlängning 
av Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Ekonomienheten          2019-07-05 Ärendenummer 2019/01068 

Monica Magnusson  Dokumentnummer  2019/01068-3 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta 

1. Att Tandvårdsnämnden får använda sitt egna kapitalet för verksamhetsutveckling under 
förutsättning att Region Blekinge totalt uppvisar ett positivt balanskravsresultat, vilket för 
närvarande inte uppfylls. 

 

 

Sammanfattning 
Tandvårdsnämnden kan enligt gällande regelverk nyttja tidigare års överskott för 

verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge har ett positivt 

balanskravsresultat. Prognosen för 2019 uppgick vid tertialbokslutet per april till -18,2 

miljonerkronor vilket innebär att det inte finns möjlighet för Tandvårdsnämnden att nyttja det 

egna kapitalet under 2019. 

 

Bakgrund 

Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 11 november 2013, §196, om regelverk för 

hantering av över- och underskott i primärvårdsverksamhet avseende hälsoval samt 

folktandvårdsverksamhet. Regelverket som beslutats innebär 

1. I samband med bokslut ska dialog föras mellan förvaltningschef och landstingsdirektör 

tillsammans med ekonomidirektör angående uppkommet resultat. 

2. Över- och underskott ska balanseras mellan åren. 

3. Överskott ska i första hand användas för resultatutjämning mellan åren. 
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4. Överskott kan användas för förnyelse av material/utrustning eller till 

personalbefrämjande åtgärder såsom utbildningssatsningar. 

5. Underskott ska analyseras och en åtgärdsplan för återställande ska biläggas förvaltningens 

bokslut. 

6. Underskott ska återställas, samma som kommunlallagens balanskrav, inom tre år. 

7. Balansering av över- och underskott ska ske mot eget kapital. 

Tandvårdsnämnden kan enligt gällande regelverk nyttja tidigare års överskott för 

verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge har ett positivt 

balanskravsresultat. Prognosen för 2019 uppgick vid tertialbokslutet per april till -18,2 

miljonerkronor vilket innebär att det inte finns möjlighet för Tandvårdsnämnden att nyttja det 

egna kapitalet under 2019. 

 

Bedömning 
 
 
Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 

Monica Magnusson 
Ekonomidirektör 

  
 



    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 31 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 214/19   Ärendenummer: 2019/01068 
 

Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att Tandvårdsnämnden får använda sitt egna kapitalet för 
verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge totalt 
uppvisar ett positivt balanskravsresultat, vilket för närvarande inte uppfylls. 

 

Sammanfattning 
Tandvårdsnämnden kan enligt gällande regelverk nyttja tidigare års överskott för 
verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge har ett positivt 
balanskravsresultat. Prognosen för 2019 uppgick vid tertialbokslutet per april till -
18,2 miljonerkronor vilket innebär att det inte finns möjlighet för 
Tandvårdsnämnden att nyttja det egna kapitalet under 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 
Bilaga: Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling  
Bilaga: Protokollsutdrag tandvårdsnämnden den 21 maj 2019 nyttja eget kapital till 
verksamhetsutveckling  
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 



 

 

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 
E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081 

 
1 (3) 

   

Tandvårdsförvaltningen    
Folktandvårdens stab 

        2019-05-13 Ärendenummer 2019/01068 

Marie Drugge, ekonomichef          
Kontakt: marie.drugge@regionblekinge.se 

 Dokumentnummer  2019/01068-1 

     

Till Tandvårdsnämnden (2019-01-01 - 2022-12-31) 

   

 

 

Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 

 

Förslag till beslut 
Tandvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

1. Att folktandvården får använda 1,3 miljon kronor av eget kapital till 

verksamhetsutveckling i enlighet med Region Blekinges regelverk. 

 

 

Sammanfattning 
Då folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna 

finansiera sin verksamhet kraftigt har försämrats, dels på grund av den nationella tandläkarbrist 

som råder och dels till följd av lagändringen om höjd åldersgräns för fri tandvård, behöver 

folktandvården göra ett par större satsningar på verksamhetsutveckling för att säkerställa att 

positiva resultat ska kunna genereras kommande år. 

 

Bakgrund 
 

Fördjupad ärendebeskrivning 

Nationell tandläkarbrist och lagändring om fri tandvård 

Folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna finansiera 

sin verksamhet har kraftigt försämrats dels på grund av den nationella tandläkarbrist som råder 
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och dels till följd av lagändringen om höjd åldersgräns för fri tandvård 2017, 2018 och 2019 från 

20 år till 23 år. Eftersom barntandvård tillhör prioriteringsgrupp ett efter akut tandvård, innebär 

lagändringen att den debiterbara vuxentiden har minskat och därmed taxeintäkterna. Den 

nationella tandläkarbristen beror på för få utbildningsplatser hos lärosätena samtidigt som stora 

pensionsavgångar väntar. Framöver kommer det även uppstå brist på tandhygienister. Detta 

sammantaget innebär att rådande situation sannolikt inte kommer att förändras under ett antal år 

framöver.  

Resultatförbättrande åtgärder 

Sedan 2018 har folktandvården arbetat med en rad olika aktiviteter för att öka intäkterna. Insatser 

som hittills gjorts är att analysera satta kallelsetider utifrån den riskbedömning som gjorts på barn 

och unga 3-23 år som ligger i riskgrupp 0, dvs. räknas som friska och jämfört med vad riktlinjerna 

Barntandvård i Blekinge anger. I de fall när kallelsetiden är satt för tidigt har tiden flyttats fram, 

vilket har frigjort debiterbar vuxentid. Utbildning har även genomförts inom området att sätta 

rätt revisionsintervall till rätt personalkategori utifrån gjord riskbedömning för att så mycket 

debiterbar vuxentid som möjligt ska kunna frigöras. Under våren har även en 

debiteringsutbildning genomförts för all personal för att säkerställa att rätt debitering sker. I 

samband med detta har också debiteringsanvisningarna uppdaterats. Dessa åtgärder är dock inte 

tillräckliga, varför folktandvården måste undersöka andra möjligheter till resultatförbättrande 

åtgärder för att framöver kunna visa positiva resultat.  

Möjligheter till resultatförbättring 

Två intressanta möjligheter håller för närvarande på att utredas. Den ena är ett avancerat 

produktions- och kapacitetsplaneringsprogram som bygger på artificiell intelligens, som innebär 

maximalt utnyttjande av både behandlingsrum och behandlare utifrån patienternas sjuklighet och 

behandlingsbehov. Detta har införts på prov i Norrbotten med ett mycket positivt resultat hittills. 

Den andra möjligheten består av ett IT-stöd för analys, uppföljning och produktionsplanering, 

även det baserad på artificiell intelligens, som kommer att vara ett effektivt stöd för både 

förvaltningsledning samt verksamhets- och avdelningschefer.  

Finansiering 

Sedan 2013 finns ett politiskt beslut om att folktandvården får balansera överskott till eget kapital 

att användas till särskilda satsningar under förutsättning att Region Blekinge totalt sett för aktuellt 

år visar en positiv prognos. Folktandvården har sedan 2014 fram till och med 2017 års bokslut 

redovisat ett positivt resultat varje år. Totalt finns balanserat ca 9,3 miljoner kronor. Om båda 

satsningarna görs, kommer folktandvården att behöva nyttja ca 1,3 miljon kronor för att reglera 

motsvarande underskott i samband med årsbokslutet.  

Nyttoeffekter 

Om satsningarna ger kalkylerad effekt, innebär det en ekonomisk resultatförbättring som 

kommer att uppnås på mindre än ett år. Övriga effekter är att båda programmen kommer att ha 

en stor positiv inverkan på köer och väntetider tack vare möjlighet till en större 

patientgenomströmning. Andra positiva effekter är förbättrad arbetsmiljö med mindre stress. 
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Beredning
Ärendet är avstämt med regionledningen.

Karlskrona enligt ovan

Håkan Bergevi
Förvaltningschef

Marie Drugge
Ekonomi chef



    

  Tandvårdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 20 
(20) 

Sammanträdesdatum:  

2019-05-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55/19   Ärendenummer: 2019/01068 
 

Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 

Tandvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå 
regionfullmäktige besluta 
 

1. Att folktandvården får använda 1,3 miljon kronor av eget kapital till 

verksamhetsutveckling i enlighet med Region Blekinges regelverk. 

Sammanfattning 
Då folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att 
kunna finansiera sin verksamhet kraftigt har försämrats, dels på grund av den 
nationella tandläkarbrist som råder och dels till följd av lagändringen om höjd 
åldersgräns för fri tandvård, behöver folktandvården göra ett par större satsningar 
på verksamhetsutveckling för att säkerställa att positiva resultat ska kunna genereras 
kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 

Beslutsgång 
Ordförande Karin Nordvall (C) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
finner att nämnden bifallit liggande förslag. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
Tandvårdsdirektören 
 
 







    

  Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 31 
(38) 

Sammanträdesdatum:  

2019-08-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 214/19   Ärendenummer: 2019/01068 
 

Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta föreslå 
regionfullmäktige 
 

1. Att Tandvårdsnämnden får använda sitt egna kapitalet för 
verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge totalt 
uppvisar ett positivt balanskravsresultat, vilket för närvarande inte uppfylls. 

 

Sammanfattning 
Tandvårdsnämnden kan enligt gällande regelverk nyttja tidigare års överskott för 
verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge har ett positivt 
balanskravsresultat. Prognosen för 2019 uppgick vid tertialbokslutet per april till -
18,2 miljonerkronor vilket innebär att det inte finns möjlighet för 
Tandvårdsnämnden att nyttja det egna kapitalet under 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 
Bilaga: Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling  
Bilaga: Protokollsutdrag tandvårdsnämnden den 21 maj 2019 nyttja eget kapital till 
verksamhetsutveckling  
 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen  
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-4 

     

Till Regionstyrelsen 

   

 

 

Val av ledamot i Visit Blekinge - ideell förening, 

styrelsen 

 

Förslag till beslut 
1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Visit 

Blekinge - ideell förening samt  

2. Att som ledamot i styrelsen för Visit Blekinge - ideell förening för tiden 21 augusti 2019 – 
2022 nominera  

(M)  

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta nominering av ledamot i styrelsen för Visit Blekinge - ideell 

förening för tiden 21 augusti 2019 – 2022 samt entledigande av Lennarth Förberg (M) som avsagt 

sig uppdraget. 

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja  
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-5 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Val av ledamot i Stambanan.com  

 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) från uppdraget som ledamot i Stambanan.com samt 

2. Att som ledamot i Stambanan.com för tiden 21 augusti 2019 – 2022 utse 

(M)  

 

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta val av ledamot i Stambanan.com för tiden 21 augusti 2019 – 2022 

samt att enlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig uppdraget.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja  
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-6 

     

Till Regionstyrelsen 

   

 

 

Val av ledamot i Baltic Link Association - styrelsen .  

 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) från uppdraget i Baltic Link Association – styrelsen 
samt 

2. Att som ledamot i Baltic Link Association – styrelsen för tiden 21 augusti 2019 – 2022 
utse 

(M)  

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta val av ledamot i styrelsen för Baltic Link Association för perioden 

21 augusti 2019 – 2022 samt att entlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig uppdraget.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-7 

     

Till Regionstyrelsen 

   

 

 

Val av ledamot Energikontor - bolaget  

.  

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) från uppdraget som ledamot i bolaget för 
Energikontor samt 

2. Att som ledamot för bolaget Energikontor för tiden 21 augusti 2019 – 2022 nominera  

(M)  

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta nominering av ledamot i bolaget Energikontor för tiden 21 

augusti 2019 – 2022 samt att entlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig uppdraget.  

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-8 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Val av ledamot i Euroregion Baltic 

 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
Euroregion Baltic samt 

2. Att som ledamot i styrelsen för Euroregion Baltic för tiden 21 augusti 2019 – 2022 utse 

(M)  

 

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta val av ledamot styrelsen i Euroregion Baltic för tiden 21 augusti 

2019 – 2022 samt att entlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig uppdraget.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-9 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Val av ledamot i E22 AB - styrelsen 

 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för 
E22 AB samt  

2. Att som ledamot i styrelsen för E22 AB för tiden 21 augusti 2019 – 2022 utse 

(M) 

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta val av ledamot i styrelsen för E22 AB för tiden 21 augusti 2019 – 

2022 samt att entlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig uppdraget.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör  
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Kanslienheten          2019-07-08 Ärendenummer 2019/01451 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01451-10 

     

Till Regionstyrelsen  

   

 

 

Val av ledamot i Forum för regional tillväxt och 

attraktionskraft 

 

Förslag till beslut 
1. Att entlediga Lennarth Förberg (M) som ledamot i Forum för regional tillväxt och 

attraktionskraft samt 

2. Att som ledamot i Forum för regional tillväxt och attraktionskraft för tiden 21 augusti 
2019 – 2022 utse  

(M)  

 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har att förrätta val av ledamot i Forum för regional tillväxt och attraktionskraft 

för tiden 21 augusti 2019 – 2022 samt att entlediga Lennarth Förberg (M) som avsagt sig 

uppdraget.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-08-14 Ärendenummer 2019/01600 

Martina Leinvall  Dokumentnummer  2019/01600-1 

     

Till Regionstyrelsen 

   

 

 

Svensk kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för 

järnvägsfrågor 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att till representant för svensk kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för tiden 2019 – 2023 

nominera  

 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen har att förrätta följande valärende: 

Nominering av representant för svensk kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för tiden 2019 - 
2023. Kriteriet för att nomineras och väljas är att man är politiskt aktiv i den styrelse, direktion 
eller nämnd hos någon av Svensk Kollektivtrafik aktiva medlemmar som är ansvarig för 
kollektivtrafikfrågorna. 
 

Vid Svensk Kollektivtrafiks styrelse möte den 10 juni fattades beslut om att även innevarande 

mandatperiod (2019-2023) inrätta en järnvägspolitisk strategigrupp. Svensk Kollektivtrafiks 

medlemmar står tillsammans för 86 % av landets persontågsresor. Enskilt är dock många av 

medlemmarna små, genom samverkan kan man både överföra erfarenheter och skapa styrka i de 

politiska samtalen. Styrelsen bedömer att järnvägsfrågor och förutsättningsskapande på nationell 

nivå är oerhört viktiga för framgångsrik regional kollektivtrafik i framtiden. Under förra 

mandatperioden hade gruppen tio möten och bedrev bland annat påverkansarbete mot EU-

parlamentariker, trafik- och civilutskotten i Riksdagen, höll möten med Trafikverket samt bidrog 

med debattartiklar och underlag för interpellationer. Vi inleder därför nu en nomineringsprocess 

för att utse representanter till arbetsgruppen. Möjligheten att bidra till nominering erbjuds alla 
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Svensk Kollektivtrafiks aktiva medlemmar. Gruppen är tänkt att ha bred förankring över landet, 

mellan stora och små organisationer, stad- och landsbygd.  

Karlskrona enligt ovan 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 
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Kanslienheten          2019-08-06 Ärendenummer 2019/01559 

Helene Håkansson  Dokumentnummer  2019/01559-1 

     

Till regionstyrelsen 

   

 

 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen i 

föreningen Blue Science Park 

 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar  

1. att som ledamot i styrelsen för Blue Science Park utse Lennart Förberg (M) och att som 
ersättare utse Christina Mattisson (S). 

 

Sammanfattning 
Som medlemmar i ideella föreningen Blue Science Park har Region Blekinge att välja ledamot och 

ersättare till styrelsen för föreningen.  

 

Karlskrona enligt ovan 

 

 

 

Peter Lilja 
Regiondirektör 

Helene Håkansson 
Administrativ chef 
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Regionstyrelsen kallas till sammanträde 

 

Tid: Onsdag den 21 augusti 2019, kl 9.15 – ca 15.00 

Plats: Martinsonsalen 

Ordförande: Lennart Förberg (M) 

Sekreterare: Annelie Ottosson Kanslienheten 

  

Ledamöter: Lennart Förberg (M), ordförande 

Lars Karlsson (C), 1:e vice ordförande 

Christina Mattisson (S), 2:e vice ordförande 

Emma Stjernlöf (M) 

Nils Ingmar Thorell (L) 

Erik Lindborg (KD) 

Christel Friskopp (S) 

Kjell-Åke Karlsson (S) 

Markus Alexandersson (S) 

Teo Zickbauer (S) 

Erik Ohlson (V) 

Björn T Nurhadi (SD) 

Camilla Karlman (SD) 

Göran Eklund (SD) 

  

Ersättare: 

 

 

 

Magnus Gärdebring (M) 

Ingrid Hermansson (C) 

Per-Ivar Johansson (C) 

Peter Christensen (L) 
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Forts ersättare: Robert Manea (KD) 

Annelie Rosenqvist (S) 

Andreas Saleskog (S) 

Hampus Engqvist (S) 

Johanna Beijer (S) 

Magnus Johansson (S) 

Lena Johansson (V) 

Tommy Strannemalm (SD) 

Margaretha Jonasson (SD) 

Nicolas Westrup (SD) 

Ansvarig 
tjänsteman:  

 
Peter Lilja, regiondirektör 

  

Tjänstemän: Jonas Kullberg, HR-direktör 
Monica Magnusson, ekonomidirektör 
Madeleine Flood, kommunikationsdirektör 
Åsa Norrby, servicedirektör 
Per Johansson, digitaliseringsdirektör 
Helene Håkansson, administrativ chef 
Kristina Bergqvist, regionjurist 
Annelie Ottosson, sekreterare 

Politiska 
sekreterare:  

 
Elin Petersson (M) 
Ann-Sofie Mattsson (C) 
Inger Åkesson (KD) 
Lena Mahrle (L) 
Jeanette Andréasson Sjödin (S) 
Anna-Carin Leufstedt (S) 
Jens Henningsson (V) 
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Föredragningslista    

  Ärendenr. 

1. Val av justerare samt tid för justering   

2. Godkännande av föredragningslista   

3. Anmälan om protokolljustering (17/6)   

 Ärenden för information   

4. Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet Kl 09.20 - 09.40 
Jonas Kullberg 

 Kaffe Kl 09.40 - 10.00 

5. Underlag budgetberedning 2020 Kl 10.00 – 11.00 
Camilla Wernersson 

6. Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 
2018-2020 

Kl 11.00 – 11.20 
Lisa Andersson 

 
Ärenden för beslut   

7. 
§ 231/19 

Månadsrapport Region Blekinge juli 2019 2019/01554 

8. 
§ 232/19 

Budgetomfördelningar regionstyrelsen augusti 
2019 

2019/01363 

9. 
§ 233/19 

Rekommendation om gemensamma 
utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i 
primärvården m.m. 

2019/01336 

10. 
§ 234/19 

Förslag till ny ledamot i Läkemedelskommittén 
2019 

2019/01216 

11. 
§ 235/19 

Firmatecknare för Region Blekinge 2019  2019/01369 

12. 
§ 236/19 

Firmatecknare för stiftelser 2019 2019/01370 

13. 
§ 237/19 

Arbetsordning ungdomsråd 2019/01507 
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14. 
§ 238/19 

Svar Budget i balans 2019- effektiviseringar och 
besparingar, städning på entreprenad 

2019/01551 

15. 
§ 239/19 

Svar på motion om sexuell hälsa 2018/01312 

16. 
§ 240/19 

Svar på motion angående effektivisering för bättre 
vård 

2018/01133 

17. 
§ 241/19 

Svar på motion ang. information om rätt att ta 
PSA-Prov 

2018/01208 

18. 
§ 242/19 

Samverkansavtal avseende organisation och 
huvudmannaskap för Blekinges leder - 
regionstyrelsens ställningstagande  

2019/01406 

19. 
§ 243/19 

Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 
2018-2020 - förslag från regionstyrelsen 

2019/01416 

20. 
§ 244/19 

Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling 2019/01068 

21. 
§ 245/19 

Val av ledamot i Visit Blekinge - ideell förening, 
styrelsen 

2019/01451 

22. 
§ 246/19 

Val av ledamot i Stambanan.com  2019/01451 

23. 
§ 247/19 

Val av ledamot i Baltic Link Association - styrelsen  2019/01451 

24. 
§ 248/19 

Val av ledamot Energikontor - bolaget  2019/01451 

25. 
§ 249/19 

Val av ledamot i Euroregion Baltic 2019/01451 

26. 
§ 250/19 

Val av ledamot i E22 AB - styrelsen 2019/01451 

27. 
§ 251/19 

Val av ledamot i Forum för regional tillväxt och 
attraktionskraft 

2019/01451 

28. 
§ 252/19 

Svensk kollektivtrafiks politiska arbetsgrupp för 
järnvägsfrågor 

2019/01600 

29. 
§ 253/19 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen Blue 
science park 

2019/01551 

30. Föredragningslista inför regionfullmäktige den 4 
september 2019 

  

31. Delegationsärenden   
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32. Anmälningsärenden   

33. Nästa sammanträde (18/9)   

 

 
 
 
Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta omgående till Annelie 
Ottosson, tel. 0455-73 40 02, annelie.ottosson@regionblekinge.se så att ersättare kan kallas till 
sammanträdet.   
 
 
2019-08-15 
Karlskrona 
 
 
 
Annelie Ottosson 
Sekreterare 
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