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Protokoll Styrgruppsmöte 28 juni 2018
Deltagare: Harald Hjalmarsson, Lennart Förberg, Robert Olesen,
Anna Fransson, Agneta Jansmyr, Carina Ödebrink, Anna Fransson,
Christina Mattisson, Dag Hultefors, Malin Wengholm, Niklas Mattson,
Therese Svensson Stoltz, Peter Aronsson, Joakim Pohlman, Agneta Marell,
Ingeborg Eriksson
Övriga: Annika Bergman, Ylva Dandanell, Helena Nilsson, Sven Kastö,
Leif Larsson, Marie Wik, Kristina Athlei, Eva-Lisa Ahnström,
Ulrika Bertilsson
1. Mötet öppnades
Ordförande hälsar välkomna.
2. Val av justeringsperson
Till justeringsperson väljs Christina Mattisson.
3. Föregående protokoll
Helena informerade om uppdraget som styrgruppen gav på mötet 1 mars
angående skrivning om landsbygdsperspektivet som Norra Mellansverige
och Värmland tagit initiativ till med anledning av de tre storstädernas
inspel till näringsdepartementet. Ett underlag har tagits fram av kontoret i
Bryssel och stämts av med chefsgruppen. Vid avstämning med Värmland
och Norra Mellansverige visade det sig att de inte gått vidare med
initiativet. Syftet var att göra gemensam sak med dem och ge ett underlag
till 8 guppen som kunde användas som argumentation för den geografi
som inte är storstad och inte glesbygd.
Beslutades att:
- underlaget ska skickas till styrgruppen för avstämning och godkännande
- underlaget ska när det är godkänt skickas till SKL och 8 gruppen för att
användas som stöd i argumentationen för att landsbygdsområden få
tillgång till strukturfondsmedel kommande programperiod.
- godkänna föregående protokoll.
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4.

Reflexioner från Sveregkonferensen
En reflexion var vikten av att lyfta syftet med sammanhållningspolitiken. Som någon av inledningstalarna framhöll pratar vi ofta
pengar och för lite innehåll. Vi måste vända på resonemanget! Också
viktigt att vi alla kommunicerar nyttan med och värdet av EU.
Kan vi i regionerna göra något inför Europavalet 2019? Hur kan vi på
ett bättre sätt informera kommunerna? Detta kan vara ett tema på nästa
Europaforum.
Peter Aronsson lyfte möjligheten att nyttja Fojo, som bedriver
vidareutbildning för journalister.
I övrigt konstaterade ledamöterna att kommissionens tjänstemän
verkade relativt säkra på att det förslag som nu ligger kommer gå
igenom. Politikerna som talade verkade inte lika övertygade om detta.

5.

Smart Specialisering – gott exempel från Östra Mellansverige
Thomas Hagman för Östergötlands Brysselkontor och Mikael Hjort,
Region Västmanland presenterar NUTS området Östra Mellansveriges
gemensamma arbete med Smart Specialisering. Varje län har sin egen
strategi men arbetar tillsammans och bedriver gemensamma
utvecklingsprojekt med medel från regionala fonden. (Presentationen
bifogas protokollet.)
Deltagande i Vanguard initiativet har varit värdefullt att delta i.
Initiativet syftar till kunskapsöverföring vilket drivet utvecklingen.
Bland annat deltar man i gruppen Agrifood. Vanguard nämns också
mycket i SHP och Horizon. Långtidsbudgeten fokuserar också mer på
tematiskt närliggande regioner snarare än geografiskt, t ex Interreg.
Viktigt hur rubriker sätts i strategin för Smart Specialisering, att de är
breda och relativt abstrakta. Vikten av processen är inte att förglömma!
Beslut: Någon gemensam strategi för Smart specialisering ska inte tas
fram inom ramen för samarbetet med Brysselkontoret. Vi ska via våra
länsvisa dokument, där respektive läns prioriteringar framgår, tydligare
lyfta in våra gemensamma fokusområden i kommande
Verksamhetsplan.
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6. Omvärldsbevakning våren 2018
Underlag utskickat inför mötet. Sven, Linda, Adam m fl redogör för
aktuella frågor i Bryssel under våren med koppling till de prioriteringar
styrgruppen beslutat om.
Beslut: Styrgruppen godkänner informationen
7. Återrapport diverse uppdrag
- OECD
Hallands studie blev klar och godkänd under våren. Småland/Blekinges
rapport är försenad bl a då intervjuerna i respektive län fick flyttas fram
då det var svårt att få tider med de personer som skulle intervjuas. Efter
diskussion om två möjliga alternativ för Småland/Blekinge rapporten
beslutades att välja det alternativ som innebär att OECD presenterar
”hightlights” dvs uppdatering av rekommendationer och
sammanställning av hur arbetet bedrivits i regionerna utifrån
rekommendationerna samt en uppdatering av dessa i september och en
slutrapport i november.
Chris Mc Donald fr OECD kommer att presentera och jämföra de båda
rapporterna senare under mötet.
- Hälsa och regional utveckling
Det har formerats en arbetsgrupp för uppdraget där representanter från
region/landsting ingår. Samordnare för gruppen är Göran Henriks Region
Jönköpings län. Ett första möte med arbetsgruppen genomfördes i maj.
Gruppen har kommit fram till att inom utveckling av en nära vård,
särskilt fokusera på patientcentrerade arbetssätt för att hantera gruppen
krosnikt sjuka med psykiska besvär. Denna grupp är en särskilt svår
utmaning för den nära vården att hantera. Styrgruppen instämmer i att
utmaningen är relevant, men ser att även det större perspektivet kring att
stärka och utveckla primärvården, och avlasta sjukhusen ska tas med.
Vid sidan av uppdraget pågår även planering för ett besök och
erfarenhetsutbyte hos innovationsplattformen GEEF i Leeuwarden som
bl.a. arbetar med smarta hem för äldre.
Vikten av att vi hittar partners som arbetar med nära vård inom
primärvården lyftes av Agneta och Ingeborg samt att fokus är på
systemförändring.
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- Bredband
EU programmet Wifi4EU öppnade under våren blev inte vad man
hoppats. Programmet kommer öppna igen i höst.
Samordnaren kommer uppdatera sig på finansieringsmöjligheten CEF
Telecom som är en del av övergripande finansiering tillsammans med
transport och energi.
Det gemensamma arbetet med bredband sker till största delen inom
ramen för det sydsvenska samarbetet.
8. OECD
En sammanfattande presentation av de båda studierna,
Territorial Review Småland/Blekinge samt Territorial Review of the
Megaregion of Western Scandinavia, gavs av Chris McDonald från
OECD. Presentationen bifogas detta protokoll.
Småland Blekinges studie var en uppföljning av rekommendationerna
från rapporten som togs fram 2012. Uppdraget till OECD var även att
titta på hur tillväxtförutsättningarna i regionen har påverkats av den stora
migrationsvågen 2015-2016.
Uppdraget Megaregion of Western Scandinavia kartlägger vad en
megaregion är och vilken betydelse ökade samband mellan de olika
delarna av regionen kan få för de olika delregionerna.
9. Hur stort får Europa bli?
Raoul Hernandez Sagrera, International Relations Officer Assistent från
EU kommissionens generaldirektorat för Grannskapspolitik och
utvidgningsförhandlingar, redogör för en diskussioner som pågår om och
med eventuella nya medlemsländer.
Det är för närvarande 23 länder som EU idag för diskussioner med och
som måste uppfylla olika kriterier för att bli aktuella. Bland annat öppnar
Makedonien och Albanien upp för samtal med EU under 2019.
Raoul beskriver också olika samarbeten med länder utanför EU med
anledning av migrationen. Egypten ses som en nyckelspelare då man
också har en kraftig befolkningstillväxt. Här jobbar EU bland annat med
att stödja entreprenörskap med fokus på unga samt att unga kvinnor
kommer ut i utbildning och arbete.
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EU är arbetar även i Libyen där man är en fri aktör som tagit initiativ till
att stödja och hjälpa till med insatser som stödjer integration. EU bidrar
även med Coast Guards i Libyen.
Svaret på frågan angående vilka drivkrafter EU har för en eventuell
expansion är bland annat:
- möjlighet att stärka EU:s ekonomi
- säkerhet
- turism
10. Övriga frågor
- Frågan har gemensam Europaforum har ställts från Hässleholms
kommun. Styrgruppens tackar nej till detta.
- Nästa styrgruppsmöte: Växjö 19 september 9.30-14.00.
- Nästa chefsgruppsmöte: Växjö 23 augusti 10.00-13.00.

11. Mötet avslutas

Harald Hjalmarsson
ordförande

Christina Mattsson
justerare
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