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Huvudmän
Följande organisationer var med i samarbetet 2016:
Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings Län,
Landstinget

Blekinge,

Landstinget

i

Kalmar

Län,

Blekinge

Tekniska

Högskola,

Linnéuniversitetet, Jönköping University

Mål
Småland-Blekingesamarbetet 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.

Kontoret och dess huvudsakliga uppgifter
Kontoret bemannades under året av två heltidsanställda och kompletterades med
uppskattade insatser från halvårspraktikanter. Därtill har kontoret dragit nytta av lärosätenas
kompetens när de bemannat kontoret. Huvudsakliga uppgifter har varit:


Service till medlemmarna



Kontaktskapande verksamhet



Bevakning av finansieringsformer och samverkansplattformar



Marknadsföring och profilering av regionen



Intressebevakning



Kunskapshöjande insatser

En utförligare beskrivning finns i dokumentet Verksamhetsinriktning 2016-2019 och dess
prioriterade insatser och verksamhetsområden för 2016.
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Småland-Blekingesamarbetets verksamhet 2016
Samarbetet mellan huvudmännen på hemmaplan
Under årens lopp har kopplingen mellan Bryssel och arbetet på hemmaplan blivit allt
tydligare. Som en konsekvens kan en stor del av Brysselkontorets resultat alltså sökas i
huvudmännens ordinarie verksamhet. Under 2016 blev detta särskilt tydligt när
huvudmännen inledde samarbeten inom bland annat infrastruktur, arbetskraftsförsörjning,
smart specialisering, uppföljning av OECD-studien från 2012 och gemensamma inspel till
nationella myndigheter. Vid sidan av internationellt arbete visar detta att SmålandBlekingesamarbetet utgör en viktig beståndsdel för regional samverkan i sydöstra Sverige.

Större fokus på att tillvarata varandras kompetenser
Sedan den nya EU-kommissionen med dess ordförande Juncker i spetsen tillträdde 2014 har vi
sett ett starkt fokus på tillväxt och arbete. Andra områden har nedprioriterats, vilket märks i
antalet initiativ och förslag från EU-kommissionen. För att nå resultat på fokusområdena har
dock flera initiativ tagits för att underlätta samarbete mellan Europas aktörer. Samarbetet ses
som nödvändigt för att nyttja varandras erfarenheter och knyta samman kompetenser så att
helheten blir större än summan av de enskilda kompetenserna. Som ett resultat är de flesta
regionkontor i Bryssel i hög grad engagerade i att assistera sina hemmaregioner med
aktiviteter i samarbetsstrukturer (plattformar och nätverk) för att underlätta deltagande i
EU:s program. Målet är att uppnå ökat kompetensutbyte och säkerställa att man är med i de
grupperingar där utveckling sker – de som utvecklar nya tjänster, standarder och sätter
agendan för utformningen av nya utlysningar.

Omvärldsbevakning
Två gånger per år tar Brysselkontoret fram en omvärldsbevakning som syftar till att belysa
vilka internationella frågor som huvudmännen 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
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europeiska regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge 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 huvudmännen i Småland-Blekinge,
vilka i hög grad påverkar uppdragen till Brysselkontoret.
Uppdragen till Brysseskontoret tydliggjordes för övrigt under 2016, vilket framför allt berodde
på att huvudmännen i respektive län tog fram en gemensam situationsbeskrivning inom
utvalda områden där gemensamma intressen förelåg. De länsspecifika dokumenten innebär
att huvudmännen fokuserar sina internationella resurser för största möjliga effekt och att
Brysselkontorets arbete underlättas.

Infrastruktur
Även om Småland-Blekinge i dagsläget inte har en sammanhållen agenda för att driva
utveckling av infrastrukturprojekt i anslutning till TEN-T, samarbetar huvudmännen på
transportområdet genom Sydsvensk regionsamverkan. 2016 beslutade styrgruppen att
komplettera Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur utifrån ett TEN-T perspektiv.
Kompletteringen ska se närmare på samverkansmöjligheter mellan huvudmännen på lokal,
regional, nationell och EU-nivå och identifiera kostnadseffektiva insatser som kan göras
kompletterande till länstransportplanerna.
Brysselkontoret har under året följt frågan om biodrivmedel, men situationen är fortfarande
oklar och Sveriges regioner har mycket att vinna på om vi kan få till stånd långsiktiga
spelregler. Det kan vidare vara en god idé att beakta EU:s finansiella instrument (EFSI) för lån,
garantier och riskkapital till projekt som annars har svårt att finna finansiering. Huvudmännen
beslutade under året att beakta möjligheten för gemensam bredbandsutbyggnad.

Arbetskraftsförsörjning
EU har under året tagit flera initiativ som Brysselkontoret följt och rapporterat om. Bland
annat har vi kunnat se hur en social pelare inom EU arbetas fram. Avsikten är att harmonisera
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de sociala villkoren mellan medlemsländerna, t ex genom standarder för minimumlöner och
föräldraledighet. Vidare har initiativ tagits för att underlätta för studenter och forskare
utanför EU att studera och arbeta i Europa genom regler som harmoniserar, förtydligar och
förenklar villkor. Den föreslagna förlängningen av ungdomsgarantins medel ser dessvärre inte
ut att komma våra huvudmän till godo denna. Anledningen är dock positiv; Småland-Blekinge
har idag en lägre ungdomsarbetslöshet än tidigare.
Som en följd av en förstudie 2015, tog huvudmännen 2016 betydande steg mot ett
gemensamt projekt som syftar till att tillvarata nyanländas kompetenser på arbetsmarknaden.

Ökat deltagande i EU-finansierade program
Huvudmännen har under 2016 fortsatt att nyttja Småland-Blekingesamarbetet och
Brysselkontoret för att påverka utformningen av framtida EU-finansierade program så att de
beaktar våra förutsättningar. Parallellt med att gemensamma inspel till den nationella nivån
gjorts vad gäller betydelsen av sammanhållningspolitiken, använde man sig även av den
internationella arenan. Brysselkontoret koordinerade den svenska insatsen i ett gigantiska
europeiska lobbyinitiativet för den framtida sammanhållningspolitiken. En politisk deklaration
som skrevs under av fler än 240 lokala- och regionala europeiska aktörer, vilka tillsammans
representerade fler än 300 miljoner medborgare, lämnades in till ordförandena för EUinstitutionerna. Viljeyttringar som denna sätter agendan och tvingar alla andra att förhålla sig
till utspelet som ett av ingångsvärdena i kommande förhandlingar. För Sveriges del satte
lobbyinitiativet strålkastarljuset på hur viktig sammanhållningspolitiken är för oss och Sveriges
lokala och regionala nivå ställde sig i slutet av året bakom SKL:s ståndpunkter i frågan.
Brysselkontoret har även fått möjligheter att föra fram ståndpunkter till Vinnova, den svenska
EU-representationen och nätverket ERRIN vad gäller utformningen av den framtida
forsknings- och innovationspolitiken.
Huvudmännens arbete med våra läns eventuella samarbete för att ta fram smarta
specialiseringsstrategier har fortsatt under året. Dessa strategier betonas allt mer som ett
kriterium när man söker EU-medel.
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I takt med ökad betydelse för finansiella instrument, har Brysselkontoret fortsatt att
producera flera analyser om ämnet under 2016. Möjligheterna att nyttja finansieringsformen
började utredas 2016 för ett gemensamt projekt kring bredbandsutbyggnad.
Beslutet om att följa upp OECD-studien i Småland-Blekinge från 2012 kommer sannolikt att
vara betydelsefullt för att kunna belägga våra ståndpunkter när Sverige går in i
slutförhandlingarna om EU:s nästa programperiod.

Övriga frågor som kontoret har bevakat
Separat, eller som del av andra frågor, har Brysselkontoret informerat om ett stort antal
frågor som redogjorts för i de två omvärldsbevakningarna under året, på hemsidan och i
direkta utskick till huvudmännen. Exempel är information om cirkulär ekonomi,
bioekonomi/biodrivmedel, EU-kommissionens digitala agenda, begränsning av transfetter
inom livsmedelsindustrin samt hälsofrågor.

Plattformsarbete
Även om Småland-Blekinge behöver öka sitt deltagande i samarbetsplattformar som erbjuds
på Brysselarenan, har medvetenheten ökat för arbetssättet där man knyter ihop sina egna
kompetenser med andras för att skapa ett större produktvärde. I samband med Europan
Week of Regions and Cities (f d Open Days) använde sig 16 personer från Småland-Blekinge av
Brysselkontoret för att skapa kontakter och ha som en mötesplats.

Kunskapshöjande insatser
Under året har Brysselkontorets personal varit hemma i Småland-Blekinge cirka en gång i
månaden. Vid dessa resor har vi vid sidan av våra huvudmän även träffat andra intressenter.
Det rör sig om presentationer för region- som landstingstyrelser, kommuner

och

intresseorganisationer.
Vi har som tidigare år mottagit ett stort antal besöksgrupper från huvudmän, kommuner och
politiska grupper. Glädjande nog besöker även enskilda tjänstemän och politiker som inte
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arbetar för våra huvudmän vårt kontor i samband med tjänsteresor. Det gäller både
riksdagsmän och aktörer från intresseorganisationer.
Brysselkontorets kompetens har vid minst sju tillfällen nyttjats vid presentationer för andra
europeiska regionkontor. Det har gällt föredrag om nyttan av vår OECD-undersökning,
lobbystrategier samt arbetssätt för att sprida vikten av internationellt arbete. Brysselkontoret
har även nyttjats som föreläsare vid svenska nationella seminarier, till exempel SKL.
Vidare har Småland-Blekinges Brysselkontor tillsammans med de andra svenska
regionkontoren ordnat fortbildning i Bryssel för våra uppdragsgivare, den så kallade
Sveregkonferensen. Vi har även stått som medarrangör till nätverket iBSG:s årliga konferens
som 2016 fokuserade på digitatala möjligheter runt Östersjön. Traditionsenligt har
Brysselkontoret även ordnat en styrgruppskonferens i Bryssel.
Vid sidan av direktutskick för specifika intressen, publiceras ett stort antal kunskapskapande
artiklar på vår hemsida som får allt fler besökare. För att möta den ökade efterfrågan och nya
teknikkrav togs en ny modern hemsida fram under året. Till informationsflödet hör även
Brysselbrevet som ger inblick i nyttan och resultatet av Småland-Blekinges internationella
arbete. Brevet skickas ut till cirka 600 prenumeranter och sprids till fler.
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2017 och framöver

Småland-Blekinge + Halland = Sant!
2016 ansökte Region Halland om att få gå med Småland-Blekingesamarbetet. Ansökan
godkändes. Halland går med från och med 1 januari 2017 och det nya namnet blir då Småland
Blekinge Halland South Sweden.

Svårbedömt läge för EU-samarbetet
I sin helhet var 2016 ett turbulent år för EU-samarbetet. Yttre och inre hot satte sin prägel på
EU:s verksamhet. Terrorattentat och flyktingkrisen fick EU:s fokus att flyttas från traditionella
frågor till krishantering. Samtidigt påverkades EU-arbetet även inifrån när det hördes allt fler
röster som ifrågasatte vilken roll EU skulle spela. Brexit, några medlemsstaters vägran att foga
sig i gemensamma beslut och några nationella politiska val gjorde att ingångsvärdena för 2017
är ovissa.

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