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Beslutande 
 

Angelica Katsanidou (S), ordförande, Region Kalmar län 
Johan Sandberg (M), Region Blekinge 
Kristina Karlsson (C), Region Halland 
Therese Svensson-Stoltz (S), Region Halland 
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län 
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län  
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län 
Bo Frank (M), Region Kronoberg 
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg 
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg 
Peter Aronsson, rektor LNU 
 

Tjänstepersoner Ulrika Bertilsson, Region Halland 
Jane Ydman, Region Halland 
Helena Nilsson, Region Kalmar län 
 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 8-15  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Karin Helmersson (C)   
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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§ 8   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden godkänner 
föredragningslistan.
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§ 9    

Val av justerare 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden utser Karin 
Helmersson (C) till justerare.  
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§ 10    

Aktuellt från Brysselkontoret 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet samt uppdrar åt chefsgruppen att kartlägga 
gemensamma frågeställningar utifrån ett medelinkomstperspektiv. 

Bakgrund 
Sven Kastö, kontorschef Brysselkontoret, inleder med att redogöra för hur 
coronakrisen påverkat EU och de åtgärder som vidtagits. Bland annat har EU 
lättat på statsstödsreglerna och även skjutit till medel inom ramen för 
strukturfonderna för att lindra effekterna av nuvarande kris. Den svenska 
tolkningen av reglerna blir avgörande för hur detta påverkar huvudmännen i 
Småland Halland Blekinge South Sweden, SBHSS. 
ERRIN, European Regions Research and Innovation Network, är ett nätverk 
för regioners samarbete kring forskning och innovation. Syftet är att främja 
innovativa samarbeten mellan medlemmarna samt att ge inspel till EU-
kommissionen. Nätverkets arbetsgrupp för bioekonomi har nyligen valt 
SBHSS som en av ledarna för området bioekonomi. Detta innebär att 
SBHSS har möjlighet att påverka EU-kommissionen på olika sätt, vara med 
och sätta agendan för arbetsgruppens aktiviteter och vara en kanal för andra 
regionala aktörer i innovationssektorn som finns inom SBHSS. 
Vidare redogör Sven för hur för EU:s långtidsbudget påverkar Sverige och 
regionerna. Budgetförhandlingarna är ännu inte klara, men det finns en risk 
att strukturfonderna kommer att minska i storlek och att stor del av 
resterande medel kommer att fördelas till insatser som riktas mot 
glesbygdsregioner och storstäder. Det kan innebära att 
medelinkomstregioner, så som huvudmännen i SBHSS, inte får ta del av 
medel i samma utsträckning som andra regioner. Dessa medel skulle kunna 
kompensera bortfall av strukturfonder genom att bredda det regionala 
utvecklingskapitalet och utveckla SBHSS innovationskapacitet. EU har allt 
högre förväntningar på att regionerna ska ta större ansvar för att koordinera 
insatser och aktörer inom innovation, vilket skapar en utmaning för 
medelinkomstregionerna. 
Mot bakgrund av detta beslutar styrgruppen att ge ett uppdrag åt 
chefsgruppen att kartlägga gemensamma frågeställningar för att lägga 
grunden för ett tydligare medelinkomstperspektiv både i nationella och 
europeiska sammanhang. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2020-03-27 

 
 

Protokollsutdrag till: Chefsgruppen
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§ 11    

Lägesrapport Sydsvenskt kontor 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet samt ger chefsgruppen i uppdrag att se över 
hur man kan formalisera någon form av samarbete framöver mellan SBHSS 
och SEOs Brysselkontor, och identifiera lämpliga samverkanspunkter för 
respektive arbetsområde.   

Bakgrund 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, redogör för det utkast till 
utredning kring Region Skånes förfrågan att gå med i Småland Blekinge 
Hallands Brysselsamarbete.  
Av redogörelsen framkommer att Regionsamverkan Sydsverige konstaterat 
att det i dagsläget endast är aktuellt med ett utökat samarbete mellan Skånes 
European Office (SEO) och SBHSS kontor i Bryssel, och inte en 
sammanslagning. Regionsamverkan Sydsverige kommer att fortsätta 
diskutera frågan på sitt kommande möte i maj.   
Styrgruppen beslutar att ge chefsgruppen i uppdrag att se över hur man kan 
formalisera någon form av samarbete framöver mellan SBHSS och SEOs 
Brysselkontor, och identifiera lämpliga samverkanspunkter för respektive 
arbetsområde.   
 
Protokollsutdrag till: Chefsgruppen, SEO 
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§ 12    

Lägesrapport plattform Hälsa 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Den 14 februari var det uppstart för Småland Blekinge Halland South 
Swedens hälsoplattform. Plattformen ska användas för SBHSS-
gemensamma europeiska aktiviteter kopplat till utveckling av hälsa- och 
sjukvård, genom att möjliggöra lärande, samarbete och nytänkande. Det kan 
handla om gemensamma erfarenhetsutbyten, deltagande i nätverk eller ta 
fram kunskapsunderlag. 
Hälsoplattformen föddes ur ett behov att effektivare organisera och nyttja 
varandras resurser, men även att främja lärande medlemmarna emellan. Den 
är en vidare utveckling av det uppdrag som SBHSS styrgrupp gav 2017, 
gällande att nyttja erfarenheter från andra europeiska regions att utveckla den 
nära vården i våra regioner. 
I den årsplan som just tagits fram finns aktiviteter såsom  

 Ta fram ett kunskapsunderlag om tillgänglig EU-finansiering och nya 
kompetensplattformar   

 Ta fram en utredning av relevanta Brysselbaserade nätverk 
Plattformen består av en programgrupp som sätter ramarna, en arbetsgrupp 
som står för det operativa, samt referensgrupper som kan komma med inspel 
och delta där det är relevant.  
Brysselkontoret kommer både vara samordnare för plattformen och den 
förlängda armen till Bryssel. Region Jönköping län är ordförande under 
2020, vilket även är plattformens test- och uppbyggnadsår. Representanterna 
i plattformen ansvarar för spridning och förankring i den egna regionen, men 
Brysselkontoret kommer löpande informera om vad som är på gång i 
plattformen i SBHSS veckobrev. 
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§ 13  Ärendenummer   

Styrgruppskonferens i juni 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet samt beslutar att ett möte med styrgruppen 
hålls den 25 juni och att en konferens genomförs i samband med 
Europaforum. 

Bakgrund 
Styrgruppen diskuterar formerna för den konferens som är planerad till juni i 
Bryssel, då det på grund av rådande omständigheter med spridningen av 
coronaviruset är svårt att genomföra konferensen som planerat.  
Styrgruppen beslutar att ett digitalt möte hålls den 25 juni och att en form av 
konferens genomförs i samband med Europaforum i Falkenberg i september. 
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§ 14    

Avstämning Europaforum 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ulrika Bertilsson, region Halland, redogör för planeringen av Europaforum 
som i nuläget fortgår trots rådande omständigheter med spridningen av 
coronaviruset. Chefsgruppen kommer fortsätta med mer detaljerad planering.  

 
 
Protokollsutdrag till: Chefsgruppen 
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§ 15  Ärendenummer RUN 2020/124 

Verksamhetsberättelse och bokslut Småland Blekinge 
Halland South Sweden 2019 

Beslut 
Styrgruppen godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för Småland 
Blekinge Halland South Sweden 2019 och lämnar dem till respektive 
huvudman för kännedom. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 
Småland Blekinge Halland South Sweden för 2019.  

 

Handlingar 
1. Verksamhetsberättelse Småland Blekinge Halland South Sweden 2019 
2. Bokslut Småland Blekinge Halland South Sweden 2019 
 
Protokollsutdrag till: Samtliga huvudmän. 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Moa Rosholm

Datum & Tid 2020-04-28 13:48:37 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46730937054)

Identifikations-id 449e0c2acb344148b53381e03b8a0a51

Namn Karin Helmersson

Datum & Tid 2020-04-28 15:13:18 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46705417176)

Identifikations-id d371919a41e54253b14b87108146b01e

Namn Angelica Katsanidou

Datum & Tid 2020-04-29 22:51:57 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46706688412)

Identifikations-id b320ffc726ff45f7a071174c887e588a

Signatursida 1 av 1

Validera dokumentet | Användarvillkor
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