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Ägare/medlemmar

I och med Region Hallands inträde, var följande organisationer med i samarbetet från och
med 2017: Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region
Jönköpings Län, Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar Län, Blekinge
Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet och Jönköping University

Mål
Småland-Blekinge-Hallandsamarbetet är till för att främja medlemmarnas verksamhet och
ekonomiska intresse i EU samt att öka samverkan mellan parterna och agera gemensamt i
viktiga strategiska frågor både på hemmaplan och på Brysselarenan.

Kontoret och dess huvudsakliga uppgifter
Kontoret bemannades under året av tre heltidsanställda, varav en tjänst var ny och en var ett
vikariat för en tjänstledighet. Kontorets resurser kompletterades med uppskattade insatser
från två praktikanter per halvår. Därtill har kontoret dragit nytta av lärosätenas kompetens
när de bemannat kontoret. Huvudsakliga uppgifter har varit:


Politisk bevakning



Bevakning av finansieringsformer



Bevakning av samverkansplattformar



Service till medlemmarna



Marknadsföring och profilering av regionen



Kunskapshöjande insatser i Bryssel och hos medlemmarna

En utförligare beskrivning finns i dokumentet Verksamhetsinriktning 2016-2019 och
verksamhetsplanen för 2017.

Samarbetet mellan ägarna på hemmaplan
Kopplingen mellan Bryssel och arbetet på hemmaplan är fortsatt stark. Anledningen är att de
frågor som EU arbetar med i stor utsträcking är desamma som våra medlemmar arbetar med
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dagligdags. Som en konsekvens kan en stor del av Brysselkontorets resultat alltså sökas i
ägarnas ordinarie verksamhet. Under 2017 pågick till exempel samarbeten medlemmarna
emellan kring möjligheter att nyttja EU-finansieing för bredbandsutbyggd, hälsa i form av ett
uppdrag kring ökat fokus på närsjukvård samt diverse gemensamma inspel till nationella
myndigheter. Dessutom har OECD:s uppföljning av studien för Småland-Blekinge från 2012
inletts och kommit en bra bit på vägen mot slutrapporten som offentliggörs 2018. Halland
offentliggör också resultatet av sin OECD-studie 2018 som de genomför i en västsvensk
konstellation. Vid sidan av internationellt samarbete, är Småland-Blekinge-Hallandsamarbetet
alltså viktig för regional samverkan för våra medlemmar i de fem länen.

Öppningar i låsta diskussioner om EU:s framtida inriktning
Trots att många osäkerhetsfaktorer kring EU:s framtida inriktning kvarstår, har valutgången i
både Frankrike och Tyskland tillsammans med framsteg i Brexitförhandlingarna påverkat
samarbetsklimatet i EU och bidragit till att föra diskussionen framåt. Medan diskussionen
kring de alternativa framtidsscenarier som EU-kommissionen tog fram 2016 forfarande
lämnar många frågetecken efter sig, har olika möjligheter för EU:s långtidsbudget och
efterföljande förslag för budgetposter så som sammanhållningspolitik, forskning&innovation
med mera debatterats livligt. Viktiga förslag för dessa områden förväntas under 2018. Även
om vissa röster argumenterar för nya satsningar, framgår det att bortfallet av Storbritanniens
nettobidrag till EU svårligen kommer låta sig ersättas. Det betyder sannolikt nedragning av
EU:s budget och allokeringar som kan medföra att återflödet av Sveriges EU-avgift i form av
EU-medel kan minska. En fortsättning av Europa2020-strategin som övergripande målbild för
EU-arbetet tycks alltmer orealistisk. Istället finns det signaler om att strategin helt eller till del
kan ersättas av Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål).

Omvärldsbevakning
Två gånger per år tar Brysselkontoret fram en omvärldsbevakning som syftar till att belysa
vilka internationella frågor som ägare bör beakta nu och framöver. Det handlar om frågor som
har EU-relevans utifrån våra läns situation där vi bedömer att EU:s eller andra europeiska

Verksamhetsberättelse 2017

Sida 03

regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang
på den europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-finansiering,
lagstiftning/initiativ eller samarbetskonstellationer. Omvärldsbevakningen är ett av
underlagen som ligger till grund för beslut fattade av ägarna i Småland-Blekinge-Halland, och
påverkar i hög grad uppdragen till Brysselkontoret.
Uppdragen till Brysseskontoret tydliggjordes vidare genom att ägarna i respektive län tog
fram en gemensam situationsbeskrivning inom utvalda områden där gemensamma intressen
förelåg. De länsspecifika dokumenten innebär att medlemmarna fokuserar sina resurser såväl
hemma som på den internationella arenan.

Bevakning av politiska beslut och lagstiftning
Separat, eller som del av andra frågor, har Brysselkontoret informerat om ett stort antal
frågor med trolig påverkan på våra medlemmar. Informationen från Brysselkontoret har även
lett till internationella samarbeten för andra aktörer än våra ägare i våra regioner.
På transportområdet är det främst beslut kring omställningen till förnybara drivmedel som
präglat rapporteringen. Även om positiva beslut fattades under året, kvarstår en hotbild vid
årets slut om en för snäv tolkning av vilka drivmedel som ska förordas och att man inte ser till
hela klimatnyttan.
Genom en breddning av Arbetskraftbegreppet har Brysselkontoret kunnat vidga sin
bevakning å medlemmarnas vägnar. Härvid har det blivit tydligt hur nära tematiska områden
så som arbetskraftsförsörjning är länkat till migration, hälso- och sjukvård, transport, IT och
sociala frågor. Vid sidan av en rad översikter som tagits fram, har Brysselkontoret genom
aktivare återkoppling från hemmaplan kunnat engagera sig i olika Brysselbaserade nätverk
där arbetsmarknadsfrågor diskuteras ur olika perspektiv. Detta har lett till att vi kunnat
informera om nya användningsområden för EU-program så som Erasmus+, AMIF och COSME.
Dessa arbetssätt kan komplettera och förstärka befintliga satsningar hos våra ägare, till
exempel genom nya typer av internationella utbyten eller klusterarbete.
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Att öka deltagande i EU-finansierade program är en strategisk fråga för ägarna.
Medlemmarna har under 2017 fortsatt att nyttja Småland-Blekinge-Hallandsamarbetet och
Brysselkontoret för att påverka utformningen av framtida EU-finansierade program, både i
Sverige och på den internationella arenan. Brysselkontoret koordinerade 2017 återigen den
svenska insatsen i en förnyad version av det historiskt stora europeiska lobbyinitiativet för
den framtida sammanhållningspolitiken från 2015/16. Brysselkontoret och dess medlemmar
har parallellt varit aktiva i frågan på hemmaplan gentemot den nationella nivån genom inspel
till SKL:s arbetsgrupper för utveckling av svenska ståndpunkter för den framtida
sammanhållningspolitiken.
Vad gäller utformningen av den framtida forsknings- och innovationspolitiken har
Brysselkontoret även fått möjligheter att föra fram ståndpunkter till Vinnova, den svenska EUrepresentationen och nätverket ERRIN som tillsammans med andra europeiska regioner tagit
fram positionspapper. Småland-Blekinge-Hallandsamarbetets tidigare inspel via svenska
referensgrupper med åsikter kring Horisont 2020-utlysningar inom transport tycks för övrigt
ha burit frukt. Skrivningar i utlysningar som tar med regionala perspektiv och inte enbart
urbana ökar våra möjligheter att delta i utlysningar framöver.
Hälsa är det område som flest medlemmar lyft fram som prioriterat till Brysselkontoret.
Ägarna har sedan tidigare en målsättning att engagera sig i ett eller flera internationella
hälsoprojekt. Därför har Brysselkontoret tagit fram en plan för strategiskt arbete med
hälofrågor

ur

ett

internationellt

perspektiv

och

presenterat

en

stor

mängd

samarbetsmöjligheter med andra europeiska regioner. Detta har resulterat i att de första
stegen till ett gemensamt arbete för att utveckla närsjukvården har tagits. Brysselkontoret
utgör i detta sammanhang en viktig pusselbit för att skapa internationella kontakter till
erfarenhetsutbyten, utvecklingssamarbeten och informationsspridning.
Begreppet bioekonomi avser användandet av biologiska resurser från mark och hav, liksom
avfall, för livsmedel, djurfoder, industri och energiproduktion. Under 2017 rapporterade
Brysselkontoret om förhandlingar gällande flera EU-lagförslag på energi- och klimatområdet
vilka skapat oro hos svenska aktörer gällande biodrivmedel (grödobaserade) och
möjligheterna att nyttja skogens resurser. Vidare fanns förslag på bordet om att öppna upp
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fjärrvärmemarknaden med krav på tredjepartstillträde Även om utfallet gällande skog tycks
bli acceptabelt för svensk del har diskussionerna visat att Sverige står relativt ensamma i
skogsrelaterade frågor och att bioekonomifrågan i bred mening kräver fortsatt bevakning.
På uppdrag av medlemmarna har en stor mängd kartläggningar och analyser tagits fram inom
vitt skilda områden så som ungdomsfrågor, potentiella samarbetspartnerför glasbruksanering
och

erfarenhetsutbyten

kopplat

till

järnvägsinvesteringar,

möjligheter

och

användningsområden för kulturarvsåret 2018, marknadsföring av livsmedel och mycket mer.

Kommunikation av löpande bevakning
Vid sidan av direktutskick för specifika intressen, publiceras ett stort antal kunskapskapande
artiklar på Småland-Blekinge-Hallands hemsida som får allt fler besökare. För att skapa
ytterligare mervärde för framför allt medlemmarnas kontaktpersoner, ger Brysselkontet även
ut ett veckobrev med fördjupad information och tips om hur ägarnas målsättningar kan nås
ännu bättre. Till informationsflödet hör även Brysselbrevet som ger inblick i nyttan och
resultatet av Småland-Blekinge-Hallands internationella arbete. Brevet skickas ut till cirka 600
prenumeranter och sprids till fler. För att nå våra medlemmar med information med den allra
senaste informationen erbjuder vi även nyheter via Twitter.

Brysselkontoret som mötesplats
Tack vare större lokaler har Brysselkontoret kunnat användas för fler möten och därmed blivit
en attraktivare mötesplats och samarbetspartner. Det gäller för både Brysselbaserade
personer och medlemmar. Möjligheten har bland annat nyttjats av Gislaveds kommun som
hade projektmöten med sina internationella partner och Linnéuniversitetet som arrangerade
ett mycket uppskattat och välbesökt alumnievent.

Nätverksarbete i Bryssel
Tack vare ökad bemanning har Brysselkontoret påtagligt kunnat öka sin bevakning av
aktiveterna hos de Brysselbaserade nätverken, till exempel ERRIN. Det har bland annat gett
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oss ökad tillgång till tidig information och samarbetsförslag på en rad områden så som
bioekonomi, hälsa och forskning&innovation. Genom förbättrad återkoppling från
medlemmar bedöms att nätverken kommer spela en ännu större roll framöver.

Kunskapshöjande insatser
Våren

2017

gick

Småland-Blekinge-Hallands

första

Europaforum

av

stapeln.

Heldagskonferensen var ett led i ett ägarbeslut om att stärka kunskapen om EU hos
tjänstemän och politiker. Konferensen var framgångsrik och följs av en ny konferens 2018.
Under året har Brysselkontorets personal varit hemma i Småland-Blekinge-Halland cirka en
gång i månaden. Vid dessa resor har vi vid sidan av våra ägare även träffat andra intressenter.
Det rör sig om presentationer för region- och landstingstyrelser, kommuner

och

intresseorganisationer samt dialog- och avstämningsmöten.
Vi har som tidigare år mottagit ett stort antal besöksgrupper från medlemmar, kommuner,
politiska grupper och intresseorganisationer.
Brysselkontorets kompetens har även nyttjats vid presentationer för andra regionkontor. Det
har till exempel gällt lobbystrategier samt arbetssätt för att sprida vikten av internationellt
arbete.
För att sprida kunskapen i våra regioner om vikten av ett internationellt engagemang inom
hälsa, arrangerade Brysselkontoret en intern hälsokonferens för våra medlemmar. Deltagarna
var ledande tjänstemän inom hälsosektorn i Småland-Blekinge-Halland.
Vidare har Småland-Blekinges Brysselkontor stått som medarrangör till nätverket informal
Baltic Sea Group’s (iBSG) årliga konferens som 2017 fokuserade den framtida
sammanhållningspolitiken.

Traditionsenligt

styrgruppskonferens i Bryssel.

har

Brysselkontoret

även

ordnat

en
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2018, året då viktiga förslag läggs fram
Vid sidan av att Brexitförhandlingarna fortskrider, bedöms relationerna med Polen påverka
samarbetsviljan i EU. En faktor som får stora konsekvenser för Sveriges del är vilken roll euron
får framöver. Något förenklat kan man säga att ju större roll euron spelar, desto mindre
inflytande får Sverige när EU:s väg mot framtida inriktning stakas ut.
Under våren 2018 förväntas förslaget till EU:s flerårsbudget presenteras. Med den sätts inte
bara finansiella ramar för budgetposter, utan även vilka budgetposter som kommer med och
vad de innehåller. Förslag för den framtida sammanhållningspolitiken och forsknings-och
innovationspolitiken väntas följa strax därefter. Med konkreta förslag på bordet kan äntligen
förhandlingarna påbörjas. Att det blir en mycket utmanande process är självskrivet. För
Sveriges regionala och lokala nivå är det viktigt att vi i god tid säkerställt att den nationella
nivån företräder våra intressen och att vi i god tid involveras i processen för att kunna
förbereda oss på olika utfall och scenarier.
Brysselkontoret har i verksamhetsplanen för 2018 gjort bedömningar av vilka frågor som
kommer vara viktiga att följa under det kommande året. Något förenklat kan sägas att
områdena som bevakades under 2017 fortsätter att vara intressanta att följa – dock ur andra
synvinklar i takt med att nya lagförslag och möjligheter presenterar.

Kontaktinformation
Sven Kastö
Kontorschef
Tel. +32-488-90 49 43
sven.kasto@sbhss.eu

Småland Blekinge Halland South Sweden
Rue du Luxembourg 3
1000 Bryssel
Belgien
www.sbhss.eu

