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Huvudmän
Följande organisationer deltar vid ingången till 2018 i samarbetet:
Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Region Halland,
Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar Län, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, 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.

Kontoret och dess huvudsakliga uppgifter
I samband med att Region Halland gick med i samarbetet 2017 beslöt huvudmännen att utöka kontorets
personalstyrka med en person. En av handläggarna slutade 2017 och kontoret har därför rekryterat en
ersättare. Kontoret 2018 bemannas således av tre heltidsanställda och kompletteras med insatser från
halvårspraktikanter. Därtill drar kontoret nytta av lärosätenas kompetens när de bemannar kontoret.
Intressebevakning av och för regionen och partnerna prioriterade frågor: Politiska initiativ och lagförslag,
program, finansieringsformer och samverkansplattformar samt bidra till identifiering av finansierings- och
projektmöjligheter inom de fokusområden som identifierats i de länsvisa dokumenten.
Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet besöker regionen,
tillhandahålla information via webbsida och nyhetsbrev, ta emot studiebesökare på plats i Bryssel samt i
övrigt verka för medlemmarnas intressen.
Kontaktskapande verksamhet genom att vid behov förmedla kontakter i Bryssel samt biträda
medlemmarna med uppläggning av studiebesök och annan informations- och kontaktservice.
Kontorets medarbetare kan även genomföra kunskapshöjande insatser om EU genom att vara behjälplig
som experter vid utbildningsinsatser hos medlemmarna och i regionen.
Marknadsföring och profilering av regionen och medlemmarna på plats i Bryssel.
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Underlag till verksamhetsplanen för 2018
Förslaget till verksamhetsplanen för 2018 bygger på strategiska dokument så som Brysselkontorets
omvärldsbevakning, de länsspecifika dokumenten och de regionala utvecklingsstrategierna.
Därutöver ges även utrymme för flexibilitet. Med detta avses att kunna hantera frågor som
styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet på EU-arenan, vilka matchas av
intressen hos huvudmännen.

Omvärldsbevakningen
Brysselkontorets omvärldsbevakning bygger på ett urval av EU-frågor som har EU-relevans utifrån
våra läns situationer. Följaktligen görs bedömningen att EU:s eller andra europeiska 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, direktiv eller
samarbeten. Ärendena är uppdelade i:




Strategiska ärenden
Bevakningsärenden
Informationsärenden

För att underlätta planeringen för huvudmännen har den senaste omvärldsbevakningen uppdaterats
med presumtiva ärenden, ett kort framåtblickande avsnitt där vi tar upp frågor som utifrån vad som
sker på EU-arenan presumtivt kan påverka Småland-Blekinge-Halland inom en snar framtid. Över tid
har betydelsen av strategiska ärenden vuxit. Det är en tendens som går väl i hand med EU:s arbete,
där alltfler frågor paketeras om för att ingå i horisontella strategier.

Länsvisa dokument
Varje år tar alla län fram så kallade länsspecifika, vilka innehåller gemensamma prioriteringar för
huvudmännen inom respektive län (lärosäten, regioner, landsting och regionförbund). Syftet är att
fokusera på gemensamma behov och synliggöra för kontoret i Bryssel vilka prioriteringar och
förväntningar som finns i respektive län och hur dessa förhåller sig till strategier och planer hos
huvudmännen.
I de länsspecifika dokumenten lyfts områden där internationella och/eller EU-aspekter kompletterar
insatser på hemmaplan. I dokumenten beskrivs även samverkansmöjligheter mellan de fem länen.
Sammanställningen av dokumenten utgör ett underlag till Småland-Blekinge-Hallandsamarbetets
verksamhetsplan och specificerar gemensamma arbetsområden för Småland-Blekinge-Halland. 2018
kan några områden lyftas fram utifrån att två eller flera län har pekat ut dem som prioriteringar:
Hälsa:
E-hälsa och digitalisering inom vården, tillämpad hälsoteknik
Infrastruktur:
Transportkorridorer, transportsystem, infrastrukturplanering och hållbara städer
Grön innovation: Bioekonomi, cirkulär ekonomi, livsmedel och skog
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Prioriterade områden 2018
1. Transport

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 EUnivå, identifiering av kostnadseffektiva insatser som kan göras kompletterande till
länstransportplanerna. Vid sidan av TEN-T har frågor som rör rörlighet i stort och
framtida utmaningar och möjligheter fått allt större betydelse för våra huvudmän
likväl som för andra regioner i Europa och EU-kommissionen. De svenska
diskussionerna kring investeringar i höghastighetståg har även skapat intresse för
erfarenhetsutbyte med andra europeiska regioner inom detta område.

Foto: www.fotoakuten.se

Som en följd av detta kommer Brysselkontoret följa utvecklingen av innovativa
lösningar inom intelligenta transportsystem, hållbara transportlösningar,
samhällsbyggande, stadsutveckling, citylogistik, multimodala transporter och
rörlighet i bred mening. Brysselkontoret kommer även bevaka utvecklingen av
TEN-T och CEF efter år 2020, förutsättningar och villkor för biodrivmedel, samt
möjligheterna att nyttja EU:s finansiella instrument (EFSI) för lån, garantier och
riskkapital till projekt som annars har svårt att finna finansiering. Brysselkontoret
kommer fortsatt vara ett stöd i europeiskt erfarenhetsutbyte. Under 2018
kommer Brysselkontoret utifrån flera intresseområden se närmare på möjligheter
inom Smart Cities, vilket i hög grad berör transportområdet.
2. Kompetensförsörjning
I våra regioner har aktiviteter för arbetskraftsförsörjning ökat markant genom
insatser för livslångt lärande och kompetensutveckling. Området har för våra
huvudmän en tydlig koppling till integration med insatser som syftar till att
tillvarata nyanländas kompetenser på arbetsmarknaden. Specifika branscher i
Småland-Blekinge-Halland är i stort behov av arbetskraft där arbetet med att
främja yrkesutbildning, validering av kunskapsbehörighet och öka regionens
attraktionskraft är av stor betydelse. Inom området kompetens ingår ett antal
projekt och områden som samordnas utifrån regerings uppdrag med regionala
kompetensplattformar.
Brysselkontorets insatser kan fokusera på bevakning av lagstiftning som kan
komma att påverka arbetstagares rörlighet i arbetslivet samt vara beredda på att
skapa relationer som kan vara viktiga för huvudmännens arbetskraftsförsörjning
på lång sikt. Bevakning av Brysselbaserade plattformar och nätverk som fått allt
större betydelse bedöms vara av intresse. Fokus kan också riktas mot bevakning
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av EU:s kompetensagenda och tematiska program som tillhandahåller verktyg för
att arbeta med kompetensrelaterade frågor.
3. Hållbar grön utveckling
Bioekonomi är ett område som har blivit alltmer centralt inom det europeiska
områdesöverskridande arbetet för att hantera miljö- och klimatmässiga
utmaningar, där Småland-Bleking-Halland har intressen i frågor som rör t ex
fjärrvärme, biodrivmedel, smart byggande och vattenkvalité. Det nyligen inrättade
svenska regionala bioekonomiska nätverket, där vissa av huvudmännen ingår,
förväntas stärka möjligheter att arbeta med bioekonomi på europeisk nivå.
Brysselkontoret har en viktig funktion att fylla för att finna rätt
samarbetskonstellationer. Genom sina nätverk kan Brysselkontoret bistå
huvudmännen med att identifiera möjligheter och förmedla erfarenhetsutbyten. Å
huvudmännens vägnar kommer kontoret även följa frågor om hållbar utveckling
inom områden som livsmedel, vattenförvaltning och skogen som resurs.
Brysselkontoret kommer å huvudmännens vägnar även bevaka cirkulär ekonomi,
vilket är ett område som är tätt sammankopplat med bioekonomi.
4. EU-finansierade program
Osäkerheten kring Brexit och EU:s framtida inriktning har försvårat och försenat
förberedelserna för den nya programperioden. I slutet av 2017 tar dock debatten
om EU:s framtid förhoppningsvis fart och i maj 2018 förväntas ett förslag till EU:s
långtidsbudget (MFF) presenteras. I den sätts de finansiella ramarna för vilka EUmedel som knyts till insatser i olika program. Strax därefter förväntas följaktligen
förslaget till EU:s F&I-program presenteras och mot slutet av året förslaget till den
framtida.
När förslagen väl är lagda sköter vår nationella nivå förhandlingarna och 2018 blir
avgörande för att försäkra oss om att våra ståndpunkter beaktats i tillräcklig
utsträckning. Våra ingångar till regeringen via den så kallade 8-gruppen är
betydelsefulla, liksom de referensgrupper vi ingår i på en rad områden. I Bryssel
deltar vi i nätverk kring både sammanhållningspolitik och F&I-politik.
I Bryssel kommer tidig och viktig information cirkulera som gör att våra
huvudmän kan förbereda sig bättre på medellång sikt. Exempel är signaler om
vilken betydelse EU:s finansiella instrument, smarta specialiseringsstrategier och
FN:s hållbarhetsmål förväntas få framöver.
I pågående programperiod finns det potential i de tematiska EU-finansierade
programmen. Det rör sig om program för F&I, kultur, utbildning och
näringslivsutveckling. Dessa EU-program kan bidra till att främja den utveckling
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som huvudmännen vill uppnå, inte minst genom att fördjupa och förlänga insatser
av strukturfonder. Brysselkontoret förutses få fler uppdrag att samverka i
Brysselbaserade plattformar och nätverk för att hjälpa huvudmännen i processen.
OECD har understrukit vikten av att våra län kliver uppåt i
produktionsvärdekedjan.
Kontigos
rapport
från
2017
pekar
på
underrepresentation i både EU:s forskning- och innovationsprogram samt
Vinnovas egna medel för områden utanför de största städerna. Då en låg
absorptionsförmåga antas bero på strukturella betingelser vilka påverkar våra
förutsättningar att fortsätta utvecklas, diskuterar huvudmännen om hur våra
synpunkter bäst framförs till nationella beslutsfattare.
5. Europa Forum
Andra upplagan av Småland-Blekinge-Hallands Europaforum planeras till
Europadagen, 9 maj, 2018 i Växjö. Under Europaforum planerar SBHSS att
genomföra EU-Handslaget med EU- och handelsminister Ann Lindhe. Det
övergripandet syftet med EU-handslaget är att främja insatser för att öka
kunskapsnivån om EU för både yrkesverksamma och allmänheten i SmålandBleking-Halland. Eventet arrangeras av huvudmännen och Brysselkontoret står
till förfogande för att assistera med planeringen och kontakter till presentatörer.
6. Uppföljning av OECD-studien
2012 gjorde OECD en genomlysning av utvecklingsförutsättningarna i Småland
och Blekinge i en så kallad Territorial Review. OECD presenterade ett antal
bedömningar och rekommendationer som man menade är avgörande för de fyra
länens utveckling. De fyra länen har åter anlitat OECD för att göra en uppföljning
och revidering.
Även Halland genomför en OECD-studie. Tillsammans med parter Skåne,
Helsingborg, Göteborg och Oslo vill man kunna förmedla kunskap och ge en
kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren.
Båda OECD-studierna förväntas bli klara under 2018 och huvudmännen planerar
att genomföra en gemensam aktivetet där resultaten presenteras. Kontakterna
med OECD sköts av huvudmännen och Brysselkontoret kopplas främst in i
kommunikationsfasen av uppföljningsresultaten.
7. Sveregkonferens i Bryssel om framtida finansiering
Samarbetet mellan de svenska regionkontoren i Bryssel (Svereg) har för avsikt att
anordna en ny konferens under 2018 med temat ”förberedelse för nästa
programperiod”. Målet är att presentera diskussioner som både möjliggör
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strategisk planering för huvudmännen, men även för att föra in argument till
diskussionen med den nationella nivån. Målgruppen är högre tjänstemän och
politiker i strategisk funktion.

Prioriterade nätverk i Bryssel
En stor del av arbetet i Bryssel sker via olika nätverk. Följande nätverk är de
viktigaste för Brysselkontoret att vara engagerat i under 2018:
SVEREG (Svenska regionkontor).
Svereg är ett informellt nätverk för utbyte av information mellan de svenska
region- och stadskontoren samt SKL. Nätverket har tematiska arbetsgrupper inom
bland annat hälsa och miljö, ett samarbete med den svenska EU-representationen
på ambassadörsnivå, anordnar gemensamma seminarier, tematiska
fördjupningsmöten och utgör en kontaktyta med andra aktörer i Bryssel.
ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)
ERRIN består av fler än 120 regionala organisationer, vilka är representerade av
de Brysselbaserade regionkontoren. Nätverket ska underlätta kunskapsutbyte,
gemensamma åtgärder och partnerskapsprojekt mellan medlemmarna i syfte att
stärka regionernas arbete med forskning och innovation. ERRIN:s medlemmar
träffas regelbundet i tematiska arbetsgrupper och för att utbyta information och
kunskap om EU-finansiering och projektmöjligheter.
iBSG (Informal Baltic Sea Group)
iBSG är ett informellt nätverk i Bryssel med företrädare för cirka 55 regionala
aktörer och organisationer runt Östersjön. Huvudmålet med iBSG är att
organisera EU-event kring Östersjöfrågor, bygga upp partnerskap i
Östersjöregionen och öka intresset för Östersjöregionen.
ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry)
Ett informellt nätverk i Bryssel för ökad innovationsgrad i jord- och skogsbruk
samt livsmedelsfrågor. Vi innehar en observationsroll. Nätverket ska underlätta
kunskapsutbyte, gemensamma åtgärder och partnerskapsprojekt mellan
medlemmarna.
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