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Protokoll från Styrgruppsmöte Brysselkontoret 2017-06-29
Deltagare styrgrupp:
Anna Fransson, Region Kronoberg
Robert Olesen, Region Kronoberg
Joakim Polman, Region Kronoberg
Christina Mattisson, Region Blekinge
Kalle Sandström, Region Blekinge
Lennart Förberg, Region Blekinge
Carina Ödebrink, Region Jönköping
Maria Frisk, Region Jönköping
Malin Wengholm, Region Jönköping
Peter Adolfsson, Linnéuniversitet
Ulf Nilsson, Regionförbundet Kalmar län
Harald Hjalmarsson, Regionförbundet Kalmar län
Therese Svensson-Stoltz, Region Halland
Niklas Mattsson, Region Halland
Dag Hultfors, Region Halland
Övriga deltagare:
Agneta Jansmyr, Region Jönköping
Ulrika Geeraedts, Region Jönköping
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Ylva Dandanell Daveby, Linnéuniversitet
Eva-Lisa Arnström, Blekinge Tekniska Högskola
Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Krister Björkegren, Landstinget Kalmar län
Leif Larsson, Regionförbundet Kalmar län
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Catarina Dahlof, Region Halland
Martin Myrskog, Region Kronoberg
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§ 1 Inledning och reflexioner från dag 1
Ordförande Ulf Nilsson inleder och hälsar välkomna.
Reflexioner styrgruppskonferensen:
- Hälsa var lite för övergripande. Temat hade givit mer om föredragningen varit
mer konkret.
- Danielsson gav en positiv bild av EU. I övrigt ett mycket intressant föredrag om
situationen inom EU och vilka utmaningar unionen står inför framöver samt hur
diskussionen förs om dessa.
- Föredragen om bioekonomi med bl a Pierre Schellekens var mycket givande.
Något vi behöver fördjupa och engagera oss i djupare. Frågan är bred och
innehåller flera delar och vi behöver för en ökad kunskap för att kunna besluta vad
som är relevant för vår region att fokusera på.
- Viktig info gavs av Jakob Delunde angående Sveriges framtid i EU:s FoI
program.
Beslut: Till styrgruppsmötet 13 september tar kontoret fram ett kunskapsunderlag
i syfte att styrgruppen ska fördjupa sig i frågan.

§ 2 Vad av justerare
Peter Aronsson utses tillsammans med ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Återrapportering pågående uppdrag
OECD studien (bifogad PP):

Arbetet är igång i Småland och Blekinge och ett antal frågor har kommit fr OECD
som ska besvaras till augusti. Politiker, ledande tjänstemän på regioner och Lst
kommer bli involverade.
OECD kommer till regionen i september för att genomföra intervjuer:
25 sept Kalmar, 26 sept Karlskrona, 27 sept Växjö, 28 sept Jönköping.
Arbetsgruppen återkommer med vilka som ska intervjuas, tid och plats samt
frågeställningar. Ett första draft av slutrapporten kommer i december.
Halland ligger före i sin studie och beslut om denna fattas av OECD i december.
Beslut: Ett längre pass läggs in på styrgruppsmöte under våren där de båda
studierna presenteras och diskuteras.
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Bredband:

Förstudien är igång och det är WSP som vann upphandlingen av uppdraget.
- Avstämning med Europeiska Investeringsbanken, EIB, är planerad till augusti.
- Möte har genomförts med DG Connect 8 juni. Då presenterades EU:s digitala
agenda och särskilt programmet WiDi4EU angående ”publika wifi” och
möjligheten till stöd till detta. Ca 20 representanter fr kommunerna var på plats.
Ansökningar kan preliminärt göras från november. Det finns en del begräsningar,
bl a tekniska samt att stödtaket är ca 200 000kr/kommun. Regionerna informerade
om status och utmaningar i södra Sverige främst kring landsbygden. Bra kontakt
och viktigt att ge våra kommunala representanter regionalt perspektiv på frågan.
Arbetskraftsförsörjning:

Inga nya gemensamma insatser planeras. Mycket görs av olika aktörer och svårt
att få en överblick över samtliga insatser. Kompetensförsörjning drivs horisontellt
inom flera områden, t ex trä, besöksnäring m fl. Finns fortfarande stort behov av
ökad samverkan. Bl a pågår diskussioner inom Sydsvensk region vad gäller att
utveckla regionernas ansvar, roll och mandat kopplat till kompetensförsörjning.
Idag har regionerna ett svagt mandag via komptensplattformarna.
Hälsa

Anna-Lena och Ylva rapporterade från konferensen som kontoret arrangerade i
Bryssel. Även om det inte blev som det var tänkt från början föll aktiviteten
mycket väl ut. Bl a fick deltagarna en bra inspiration från EU hur man kan jobba.
Slutsatsen deltagande gjorde var vikten av att börja med att göra sin hemläxa,
jobbet på hemmaplan. Viktigt att de som jobbar med frågan har mandat.
Beslut: Beslutades att genomföra en uppföljningskonferens på hemmaplan samt
att en tillfällig arbetsgrupp för hälsa och regional utveckling tillsätts. Även
lärosätena ska delta i gruppen, om man från lärosätena finner det möjligt och
relevant. Samordnare för gruppen blir Region Halland med stöd från
chefsgruppen. Tema för fortsatt arbete är Noder för närsjukvård. Gruppens
uppdrag blir att tittat på erfarenheter fr andra regioner inom EU, hur man inom
andra EU länder har skapat system för detta.

§ 4 FoI och sammanhållningspolitiken
Förslag till gemensam debattartikel diskuterades. Peter Aronsson spelade in ny
rapport som är relevant i argumentationen. Rapporten visade på resultatet av
tillgång till högre utbildning i en region.
Beslut: Fokus på artikeln ska vara:
- Betydelsen av högre utbildning och forskning
- Håll ihop Sverige!
-Vad vi bidrar med
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- Utvecklingskraften i städer med 50´- 135´ invånare
- Ej dela upp Landsbygdsprogrammet (regional utveckling) och strukturfonderna
- Strukturfondernas betydelse för FoU och regional utveckling
Utgångspunkt är förutom det gemensamma underlag som redan tagits fram,
OECD samt den rapport som Peter Aronsson lyfte.
Ordförande i regionerna/landstingen/regionförbund skriver under artikeln.

§ 5 Europaforum
Syftet med Europaforum är att höja kunskapen och öka intresset för EU i regioner
och kommuner.
Europaforum i Jönköping i år var mycket lyckat. Bra politiks debatt!
Beslut: Europaforum 2018 genomförs i Kronoberg preliminärt 9 maj. Anna
återkommer och bekräftar datum. Styrgruppsmöte läggs i samband med forumet.

§ 6 EU-handslaget
Regioner och kommuner har av EU ministern erbjudits att teckna EU-handslag
med regeringen.
Beslut: Chefsgruppen tar fram förslag till underlag till gemensamt handslag.
Underlaget överlämnas på kommande Europaforum.

§ 7 Cohesion Forum i Bryssel
Leif Larsson ger rapport från mötet Cohesion Forum. Det finns ingen position
från den Svenska regeringen vilket är mycket oroande. Regeringens ståndpunkt är
att det ska ”bara kosta mindre”. Finns stort behöv av regional position. Dock
viktigt att det sker i samklang med den gemensamma positionen som 8-gruppen
inom SKL tagit fram.
Beslut: Gemensam position från Småland/Blekinge/Halland ska tas fram.
Innehåll:
- Vad har programmen betytt för oss?
- Vilka strukturella förändringar har fonderna bidragit till?
- Exempel på detta o ytterligare exempel på hur det har bidragit till regional
utveckling.
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Huvudbudskap:
- Hur kan denna del av Sverige på ett bättre sätt än idag bidra till utvecklingen av
Sverige AB? (se OECD:s studie om att vi har pusselbitarna men de sitter inte ihop
då vi har vissa flaskhalsar. Vi bidrar t ex med en stor andel av Sveriges export via
skog o trä mm)
- SHP ett viktigt smörjmedel
Ordförandena i regionerna skriver under.
DG region har erbjudit regionerna att arrangera gemensamma konferenser i
respektive region. Partnerskapen som respektive län ingår i har svarat att man är
intresserade. Brysselkontoret deltar som resurs på respektive konferens.

§ 8 Övriga frågor
- Styrgruppskonferensen 2018 genomförs samma vecka som tidigare. Om möjligt
gemensamt mingel hos Lars Danielsson på tisdagen. Sven undersöker.
- Info angående att Lärosäten Syd planerar att ha en gemensam resursperson i
Bryssel. Detta påverkar inte samverkan inom Småland/Blekinge/Halland.
- I kommande Verksamhetsplan ska en tematisk konferens läggas in, likt
hälsokonferensen.
- Styrgruppsmötet 13 september flyttad till kl 14. Till mötet ska Backteman bjudas
in.

§ 9 Mötet avslutas
Ordförande tackar ledamöterna för mötet samt personalen på Brysselkontoret för
två väl genomförda dagar.

Kalmar

Växjö

Ulf Nilsson
ordförande

Peter Aronsson
justerare
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