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Protokoll från Styrgruppsmöte Brysselkontoret 2017-09-13
Deltagare styrgrupp:
Anna Fransson, Region Kronoberg
Robert Olesen, Region Kronoberg
Christina Mattisson, Region Blekinge
Kalle Sandström, Region Blekinge
Carina Ödebrink, Region Jönköping
Peter Adolfsson, Linnéuniversitet (Skype)
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
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ylva Dandanell Daveby, Linnéuniversitet
Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län

§ 1 Inledning
Ordförande Ulf Nilsson inleder och hälsar välkomna.

§ 2 Vad av justerare
Christina Mattisson utses tillsammans med ordförande att justera dagens
protokoll.

§ 3 Föregående protokoll
Inga synpunkter framfördes.
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§ 4 Aktuellt i Bryssel
Sven redogjorde för aktuella frågor i Bryssel.
State-of-the-union: Junckers tal med Svens kommentarer:
Ett tydligt anslag i talet av optimism baserat på ekonomiskt uppsving, en allmänt
ökad EU-positivism och motgångar för populism i nationella val.
Istället för strategier, presenterade Juncker framtidsvisioner. Både vad gäller det
som händer (t ex ökat försvars- o säkerhetssamarbete) och det som han såg
framför sig borde hända – t ex utvecklingen av den s k ”sociala pelaren”. Inte bara
i form av gemensamma regler, utan även i form av en ny EU-byrå för
arbetsrelaterade frågor.
EU-kommissionens förslag till flerårsbudgeten kommer troligen inte förrän i maj
2018, vilket betyder att den därefter ska förhandlas på rekordkorta ett år! Detta
betyder i sin tur att man kan fråga sig om nästa programperiod verkligen kan börja
på utsatt tid 2021. Förseningen är förståelig med tanke på att grundläggande
faktorer som Brexits lösning och ännu ej utstakad inriktning på EU:s arbete.
EU:s utvidgning: Förhandlingarna med Turkiet ser ut att avbrytas medan dörren
för Balkan hålls öppen. Sedan tidigare har Juncker dock gjort klart att det inte sker
någon utvidgning av antalet medlemmar under hans mandatperiod, och att det inte
är säkert att det sker under nästa heller.
Säkerhet: Med en eventuell hänvisning till säkerhetsåtgärder (terrorism), kan det
hända att vissa medlemsstater får behålla sina gränskontroller.
Polen: EU:s omtalade artikel ser ut att kunna utlösas gentemot Polen p g a
rättstatslig hänsyn. I ett första steg verkar de EU-rådet ha tillräckligt många
medlemsstater med sig, men man förväntar sig att stöta på patrull (läs Ungerns
veto) om det i sin tur skulle föreslås sanktioner mot Polen. Om så blir fallet, kan
det komma att påverka förhandlingarna framöver och förstärka klyftan mellan
gamla och nya medlemsstater. Tysklands komplicerade relation till Polen ur
historisk synvinkel bidrar till osäkerhet kring konsekvenser för Polen.
Reflektion om läget och utvecklingen inom EU (baserat på samtal med EUrepresentationen).
Euron bedöms vara en nyckelfråga. Med ökad fokus på den, leder det till att
Sveriges inflytande kan minska. Macrons förslag om att euroländerna skjuter till
medel ovanpå ordinariebudget och att endast dessa länder ska få bestämma hur
dessa medel ska brukas, kan ytterligare minska Sveriges makt. Visegradsländerna
i öst vänder sig mot förslaget av andra skäl, eftersom de upplever att det skulle
skapa ett A- och B-lag i EU. Ett EU i flera hastigheter är ok enligt dem, men ett
EU i två hastigheter är det inte!
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EU:s budget: I Sverige råder enligt Lars Danielsson en ”bedövande enighet”
kring en låg avgift och ett stort återflöde. En kombination som inte är helt lätt att
ro i hamn. Hur påverkar vår inställning förslag om att prioritera fattigare områden
framför rika om det innebär att vi av en minskande budgetkaka får en mindre
andel? Eller om vi relativt sett får återflöde av en kaka där vi bara har tillgång till
basnivån enligt Macrons förslag – vi kanske får minskad medlemsavgift, men
återflödet lär inte öka. Sverige behöver ta ställning till vad vi vill i det framtida
EU-samarbete. I dagsläget handlar våra prioriteringar om konkreta frågor som vi
arbetar med idag. Kan det vara en signal om att Sverige vill att EU ska fortsätta på
ett liknande sätt, med vissa förändringar och effektiviseringar förstås?
P g a svårighetsgraden att få gehör för en linje och att förändra EU för snabbt, tror
inte Lars Danielsson på alltför stora förändringar i budgeten och dess poster i
slutändan.
Klimatarbetet upplevs har fått en skjuts p g a ”anti-Trumpstämning”.

§ 5 Återrapportering pågående uppdrag
OECD studierna
Småland o Blekinge:
Arbetet är förskjutet en måndag innebärande att intervjuerna med nyckelpersoner
kommer genomföras i respektive län mellan 24-27 okt. I januari levereras First
Draft Report, i mars Second Draft Report och Final Report slutförs i april.
Halland:
Halland ligger före i sin studie och beslut om denna fattas av OECD i december.
Halland m fl har fått ett första utkast av rapporten som man lämnat synpunkter på.
En viktig del att utveckla ytterligare i rapporten är hur regionala centra kan knytas
till varandra
Bredband


Förstudien löper enligt plan och resultat ska finnas framme i november och
projektet avslutas i december.



Beslut fattat om programmet WiDi4EU angående ”publika wifi”. Kommuner
kommer att kunna söka medel fr o m slutet av november. Det finns en del
begräsningar, bl a tekniska samt att stödtaket är ca 200 000kr/kommun.



Möjlighet till finansiering från Europeiska Investeringsbanken (EIB) är
fortsatt under bevakning.



Eventuellt kommer Halland närvara vid ”EU Broadband days and Awards” i
november.



I övrigt fortsatt bra samverkan mellan länens bredbandskoordinatorer
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Arbetskraftsförsörjning
För närvarande inga gemensam insatser.
Hälsa o regional utveckling
Halland och Regiondirektör Catharina Dahlöf har uppdraget att samordna arbetet.
Inför mötet var ett PM utskickat. PM beskriver det uppdrag regiondirektörerna/Lt
direktörerna är överens om att gå vidare med.
Uppdraget enl PM:
För att inspireras och förstå hur andra har lyckats bättre med utmaningen att
bedriva mer vård och stöd utanför sjukhusen så vill vi att Brysselkontoret söker
möjliga regionala/nationella partners i EU att både besöka och lära av, men också
att utbyta erfarenheter med inom området. Svensk sjukvård har en unikt
framstående medicinsk kvalitet som arrangeras och grundas i de svenska
kvalitetsregister som är unika i Europa. Detta och andra områden kan sannolikt
inspirera andra länder och regioner. Samt att alla vårdaktörer i världen just nu
försöker förstå och utveckla vårdleveransen med stöd av digitaliseringen. Ett
område som också går att ha utbyte med andra om.
Till ansvariga operativa beställare som för dialog med kontoret utses i varje
deltagande region och landsting en kontaktperson som kan vara kontoret
behjälpliga i dialog om uppdraget. Förslagsvis blir det Hälso- och
sjukvårdsdirektörer eller motsvarande.

§ 6 Positionspapper SHP
Beslutades att:


inte ta fram ett eget positionspapper



ställa samman det som är viktigt att framhålla från vår region och göra detta
inspel till 8 gruppen



stämma av med SKL inför nästa möte med styrgruppen



bjuda in Leif Larsson till nästa möte



SHP ska vara stående punkt vid varje möte med styrgruppen



ta kontakt med SKL i syfte att Sven ev kan ingå i någon av SKL:s
arbetsgrupper. Sven tar kontakt med Ellionor Ivarsson
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§ 7 Bioekonomi
Brysselkontoret hade ett uppdrag från förra mötet att ge en bild av vad som är på
gång inom bioekonomi i Bryssel. Sven redogjorde för tre spår:
- LULUCF; lagförslag om utsläpp och upptag av växthusgaser från
markanvändning och skogsbruk. Som en del av EU:s klimat- och energipolitik
presenterade EU-kommissionen i juli 2016 förslag till förordning om utsläpp och
upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk (LULUCF).
LULUCF ska reglera bokföring av växthusgaser från bland annat skogsbruk.
Enligt förslaget ska referensnivåer för skogens utsläpp kunna justeras av EUkommissionen och baseras på historiska avverkningsnivåer. Ansvarigt utskott i
Europaparlamentet (EP) röstade om förslaget i juli 2017 och där kvarstår
hänvisningar till historiska referensnivåer.
- Hållbarhetskriterier bioenergi; lagförslag som påverkar skog. I november 2016
presenterade EU-kommissionen förslag till nytt förnybarhetsdirektiv för 20212030. Enligt förslaget ska nuvarande hållbarhetskriterier för bioenergi skärpas och
även innefatta biomassa och biogas för uppvärmning, kylning och elproduktion.
Ett särskilt hållbarhetskriterium för skogsbiomassa införs. EU-kommissionens
ursprungliga förslag skapade ingen större oro för svensk skog eller bioenergi, då
bl.a. nationella kontrollsystem skulle anses vara tillräckliga. Dock har oron växt
utifrån de ändringsförslag som diskuteras i Europaparlamentet (EP).
Förslaget hanteras just nu i ansvarigt utskott i EP. Rapportören är en nederländsk
ledamot från det gröna partiet. Rapportören presenterade i juni ett utkast till
ståndpunkt. I detta föreslås snävare klassificering av vad som anses vara restavfall
och att man ska tillämpa kaskadanvändning, dvs. prioriteringsordning för råvaran.
Dessutom ställs krav på att även små värmeverk ska redovisa hur de fått
biobränsle.
- Biogas; Frågan är framförallt mellan regional och nationell nivå. Detta eftersom
oron för biogasens framtid framför allt är kopplad till statsstöd där EUkommissionen har en exklusiv kompetens.
Beträffande de båda lagförslagen är det sent i processen och det är frågor för den
nationella nivån.
Beslut:
Kansliet får i uppdrag att fortsatt bevaka frågorna.

§ 8 Övriga frågor


Sven återkommer i uppdraget med att undersöka möjligheten att träffa Lars
Danielsson på tisdagen innan nästa års styrelsekonferens.



Förslag till mötestider 2018 skickas ut av Helena via Doodle.



BTH har sagt uppavtalet med Brysselkontoret. Dag Hultfors tar kontakt med
Högskolan i Halland för att lyssna av intresset att ansluta sig till samarbetet.
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Debattartikeln fångas upp av Helena för att arbetas vidare med.



Europaforum 9 maj i Växjö. Datum nu beslutat.



Sven kollar upp förslag på nytt hotell inför styrelsekonferensen 2018.

§ 9 Mötet avslutas

Kalmar

Karlskrona

Ulf Nilsson
ordförande

Christina Mattisson
justerare
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