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Protokoll Styrgruppsmöte 1 mars 2018 – telefonmöte
Deltagare: Kalle Sandström, Annika Bergman, Harald Hjalmarsson, Mia Frisk,
Lennart Förberg, Rogert Oleson, Eva-Lisa Ahnström, Anna Fransson, Agneta
Jansmyr, Carina Ödebrink, Ulrika Bertilsson, Suzanne Frank, Ann-Charlotte
Larsson
Övriga: Anna-Lena Cederholm, Ylva Daveby, Helena Nilsson, Sven Kastö,
Agata Uhlhorn

1. Mötet öppnades

Ordförande hälsar välkomna.
2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson väljs Ann-Charlotte Larsson.
3. Föregående protokoll

Inga synpunkter framfördes på föregående protokoll.
4. Aktuellt i Bryssel

Sven informerar, se bifogat dokument.
Informationen handlade bl a om att storstadsregionerna i Sverige har tagit ett eget
initiativ med syfte att påverka regeringen att öka andelen medel som
öronmärks för hållbar stadsutveckling
Norra Mellansverige (NMS) och Värmland har redan påbörjat ett arbete för att
skapa en motviktsbild samt för att trycka på frågan om vad som händer om vi
framöver inte har sammanhållningsmedlen att tillgå. NMS och Värmland vill
gärna ha med bl a oss i detta arbete.
- Beslut: Styrgruppen tar informationen till protokollet samt att ge kontoret i
uppdrag att samordna oss med Värmland m fl. Vår bild ska kommuniceras via
SKL, dvs inga fristående inspel till regeringen. Sven samråder med chefsgruppen
om underlaget.

ProSale Signing Referensnummer: 514761

5. Lägesrapport pågående uppdrag

- OECD
Hallands studie lanseras formellt 15 mars. Inget datum är fastställt för studien av
Småland-Blekinge.
- Hälsa och regional utveckling
Region Jönköpings län har accepterat att ta ledningen med Göran Henriks som
sammankallande för det gemensamma hälsouppdrag om närsjukvård som
styrgruppen gav Småland-Blekinge-Halland-samarbetet under 2017.
Brysselkontoret har under hösten tagit fram ett bakgrundsmaterial som
huvudmännens representanter i arbetsgruppen bearbetar. Löpande avrapportering
kommer ske. (Se tidplan i bifogat dokument.)
- Bredband
EU programmet Wifi4EU öppnar under våren.
Beslut: Beslutades att genomföra gemensam presentation av OECD rapporterna
på styrgruppsmötet i Bryssel. Beslutades att ta övrig information till protokollet.
6. Positionspapper

Chefsgruppen föreslår att det är regionerna som ställer sig bakom dokumentet.
Diskussion fördes om att ändra rubrik från Positionspapper till Samråd.
Styrgruppen önskade också tydliggöra kopplingen mellan Sammanhållningspolitiken och FoI politiken.
Beslut: Regionernas företrädare i styrgruppen beslutar att ställa sig bakom
förslaget med de ändringar fram framfört. Dokumentet ska stämmas av med
styrgruppen innan det skickas till kommissionen.
7. Verksamhetsberättelse 2017 (bifogad)

Beslut: Styrgruppen godkänner verksamhetsberättelsen.
8. Handslaget 2 mars

Information om upplägg och deltagare. Underlag var bifogat kallelsen
Beslut: Styrgruppen tar informationen till protokollet.
9. Europaforum 2018

Agata informerade om program. Programmet var även bifogat kallelsen.
Beslut: Styrgruppen tar informationen till protokollet.
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10. Styrgruppskonferensen i Bryssel

Sven redogör för möjligt upplägg av årets Brysselkonferens
Utifrån den situation som råder med drastiskt förändrad spelplan har Svereg
(svenska region- och stadskontor i Bryssel) ordnat en gemensam konferens
samtidigt som vår styrgruppskonferens i juni. Temat är ”Förberedelser för EU:s
programperiod post 2020 – Hur påverkar långtidsbudgeten den regionala och
lokala utveckling och vilka är alternativen för framtiden?
Eftersom innehållet är högst relevant och ger oss en möjlighet att både skaffa
samma värdegrund som andra svenska kollegor, föreslås att slå ihop
styrgruppskonferensen med Svereg-konferensen i år. På grund av vår tradition
med styrgruppskonferens i juni har vi fått plats till alla våra deltagare. Deltar gör
även inbjudna från NUTS-områden och nationella nivån. Programmet:
26/6: Mingel tillsammans med Sveregs konferensdeltagare på kvällen med EUambassadör Åsa Webber
27/6: Heldag med Svereg-konferens. 3 delar:
1) Övergripande analys av långtidsbudgetens betydelse.
2) Analys från olika generaldirektorat och betydelsen för finansiering för
sammanhållningspolitik, forskning&innvoation, livslångtlärande samt finansiella
instrument. Gemensam SBH-middag på kvällen.
3)Paneldebatter och sammanfattning för att föra budkavle vidare
28/6: SBH:s styrgruppsmöte samt på förslag från styrgruppen någon form av
OECD-redovisning. Dagen avslutas med intressant talare runt 14. Det är viktigt
att inte boka flyg hem förrän sen eftermiddag. Meningen är att styrgruppsbeslut
ska fattas på grundval av gårdagens input och då är det olyckligt om ledamöter
saknas.
Inbjudan med hotellförslag från Brysselkontoret kommer snart! OBS, att man
måste svara inom 10 dagar för att kunna få rummet till angivet pris.
Beslut: Styrgruppen beslutar att:
- förlänga styrgruppsmötet till kl 14.00, torsdagen 28 juni
- att styrgruppen har en gemensam middag onsdag kväll 27 juni
- att i övrigt ta informationen till protokollet

Harald Hjalmarsson
ordförande

Ann-Charlotte Larsson
justerare
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