Erfarenheter ska tas tillvara in i den nya regionen
Regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt
En arbetsgrupp bestående av Region Dalarnas arbetsutskott har fått
i uppdrag att lämna förslag, innehållande tidigare erfarenheter och
vad som behöver prioriteras framöver, till arbete med regional
utveckling för den nya regionen.
Välfärdsområdet 2019 och framåt
En politisk arbetsgrupp ska föreslå hur den nya regionen ska dra
nytta av och använda de erfarenheter och kunskaper som finns
inom Region Dalarnas nuvarande arbete inom hälsa och välfärd.
Förslagen lämnas över till den nya regionens arbete med verksamhetsplan 2019.

Nästa informationsblad kommer att handla om det regionala utvecklingsansvaret. Läs mer om regionbildning på www.ltdalarna.se/regionbildning.

Vi samarbetar för regionbildning

Del tre:

Nu bildar vi
region i Dalarna

Samverkan är viktigt
Den 1 januari 2019 förenas Landstinget Dalarna och Region Dalarna och bildar
tillsammans en ny regionorganisation. Huvudsyftet med regionbildningen är att
stärka och utveckla Dalarna. Det är något som vi inte kan göra själva och därför
samverkar vi med många aktörer, i och utanför länet.

Vad händer just nu?

Målet är att den nya regionen ska ha ett ännu mer utvecklat och tätare samarbete med bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen och andra myndigheter.

Etablering av kommunförbund: arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag och lämnat förslag om bildande av ett kommunförbund under 2018. Förslaget är ute hos
kommunerna för beslut. Kommunförbundet föreslås hantera:

Förslag på likvidationsplan: hur avvecklingen av Region Dalarna ska ske, kommer
att behandlas av Region Dalarnas direktion under april 2018.





Mellankommunal samverkan
Samverkan med regionen
Driftverksamheter inom nuvarande Region Dalarna (AV-media och gymnasieantagningen)

Kommunförbundet är planerat att bildas på ett konstituerande möte den 30 maj
2018.

En politisk arbetsgrupp har i uppdrag att föreslå samverkansformer mellan regionen och kommunerna, till exempel politisk beredning inför regionbeslut och politiska processer för planer och strategier. Formerna för den politiska samverkan
är relaterad till organisationskommitténs arbete med nämnder, råd och beredningar för nya organisationen.
Parallellt pågår ett arbete med utvecklad tjänstemannasamverkan. Det handlar
bland annat om löpande samverkan som regional utveckling, kollektivtrafik,
hälso- och sjukvård, med mera.

Arbetet med regionbildning är indelat i en rad uppdrag, se hela
uppdragslistan på www.ltdalarna.se/regionbildning.

Förslag på namn, logotyp och visuell identitet för den nya regionorganisationen:
har tagits fram internt och ska nu till landstingsfullmäktige för beslut 23 april
2018.
Namnet föreslås bli Region Dalarna, i enlighet med landstingsfullmäktiges viljeinriktningsbeslut från september 2017. Att kalla den nya organisationen för region
ger en enhetlighet i landet, då alla som redan bildat region valt region som namn.
Förslaget på logotyp och visuell identitet är en sammanslagning av de båda befintliga varumärkena och bygger på hästen som symbol i kombination med den
grafiska profilen med färger och typsnitt från landstinget. Hästen som symbol för
Dalarna är känd lokalt, nationellt och internationellt.
Målet är att kunna genomföra en kostnadseffektiv övergång till det nya varumärket, behålla de värden som finns i varumärkena och samtidigt ha kvar en igenkänning för medborgare, medarbetare och samarbetspartners.

