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Protokoll från Styrgruppsmöte Brysselkontoret 2019-10-04 

 

Deltagare styrgrupp: 

Anders Henriksson, Region Kalmar 

Karin Helmersson, Region Kalmar 

Henriette Serrate, Region Kronoberg 

Sven Sunesson, Region Kronoberg 

Peter Aronsson, Linnéuniversitet 

Maria Frisk, Region Jönköping 

Johan Sandberg, Region Blekinge 

Therese Svensson-Stoltz, Region Halland 

Tommy Rydfeldt Region Halland 

Kristina Karlsson Region Halland 

 

Deltar via skype: 

Marcus Eskdahl, Region Jönköping 

Pär-Gustav Johansson, Region Kalmar 

Göran Henriks, Region Jönköpings län (agendapunkt 7 – hälsouppdraget) 

 

 

Övriga deltagare: 

Anna-Lena Cederström, Region Blekinge 

Christel Gustavsson, Region Kronoberg 

Elisabeth Eriksson, Region Jönköping 

Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor 

Helena Nilsson, Region Kalmar län 

Ulrika Bertilsson, Region Halland 

 

 

                

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar ledamöterna välkomna. 

 

§ 2 Vad av justerare 

Sven Sunesson utses tillsammans med ordförande att justera dagens protokoll. 
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§ 3 Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

Beslut: Föregående protokoll godkänns. 

 

§ 4 Aktuell information från Bryssel 

Sven går igenom aktuella frågor i Bryssel. 

- Brexit: En situation som inte följer normala mönster och vars framtid 

därför är svår att förutspå. Få positiva inslag. 
 

- EU:s långtidsbudget: Ännu inga siffror till budgetposterna, men 

medlemsstaternas positionering blir allt tydligare. Många gissar på att en 

överenskommelse inte är att vänta för än hösten 2020. Vilket är en 

utmaning för de som arbetar med förberedelserna för den nya 

programperioden som ska påbörjas 2021. 

 

- Nya EU-kommissionen: Ursula von der Leyen. Första kvinnan på posten. 

Von der Leyens avsiktsförklaring fokuserar bland annat på en grön giv, 

vars betydande klimatambitioner kan vara till fördel för Småland-

Blekinge-Halland med sin gröna profil. Hennes kommission i sin helhet 

ska godkännas av EU-parlamentet. Alla kommissionärer har uppmanats att 

besöka varje medlemsstat och då inte bara huvudstäderna. Ska vi verka för 

att kommissionären för regionala frågor besöker våra län? 

 

- Nya EU-parlamentariker: För att uppnå samma nära samarbete mellan den 

regionala och nationella nivån på Brysselarenan, arbetar Småland-

Blekingen-Hallands Brysselkontor för att etablera en relation med de 

svenska EU-parlamentariker. Dels med de som har en anknytning till våra 

län, dels med de ledamöter vars tematiska ansvarsområden ligger våra 

prioriteringar nära.  

 

- Starkt fokus på forskning och innovation i EU:s regionalpolitik. 

Regionerna som i hög grad arbetar med kapacitetsbyggande, och 

lärosätena med forskningsexcellens, kommer behöva samarbeta i högre 

grad än idag med uppskalning för att nå sina respektive mål. SBHSS är en 

viktig plattform för denna skärningspunkt. Smarta specialiseringsstrategier 

(S3) är en central arbetsmetod. S3 utgör en grund för att ta del av EU:s nya 

verktyg och EU-medel knyts i sin tur i hög grad till dessa verktyg.   

 

- På styrgruppskonferensen i Bryssel i juni konstaterades att resultaten av 

vårt engagemang på Brysselarenan är beroende av motorer på hemmaplan. 

Goda exempel från våra län finns i ökande grad inom skogliga frågor och 
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hälsoområdet. SBHSS har även svarat på samråd om EU:s framtida 

innovationspolitik.  

 

Beslut: Styrgruppen tar informationen till protokollet. 

 

§ 5 Information om möte med DG Region 

Chefsgruppen har bjudit in Helena Sundblad, Program Manager, från DG Region 

till gruppens möte 11 oktober för att ta del av information om samt diskutera 

kommande strukturfondsperiod.  

Beslut: Styrgruppen tar informationen till protokollet.  

 

§ 6 Samarbetsavtal regioner och lärosäten 

Helena redogjorde för förslag till samarbetsavtal mellan ägarna av 

Brysselkontoret. 

Beslut: Styrgruppen ställer sig bakom förslaget och föreslå att respektive 

huvudman ställer sig bakom avtalet. 

 

§ 7 Europaforum i Halland 2020 

Plats och datum för nästa Europa forum blir Falkenberg 24-26 september. 

Dagarna arrangeras även i samarbete med Västra Götaland samt Falkenbergs 

kommun.   

Beslut: Styrgruppen informationen till protokollet. 

 

§ 8 Uppdrag Hälsa 

Göran Hendrix, samordnare för uppdraget, redogör för arbetet samt förslag till 

styrgruppen på fortsatt arbete enligt det underlag som är utskickat i samband med 

kallelsen.  

Beslut: Styrgruppen ger arbetsgruppen mandat att utveckla det gemensamma 

arbetet kopplat till hälsa på den europeiska arenan enligt angivet förslag till 

SBHSS-plattform hälsa.  

Styrgruppen gerarbetsgruppen i uppdrag att involvera lärosätena i arbetet. En 

kartläggning ska ske av vilken roll universiteten har och hur de kan bidra 

ytterligare i arbetet. Arbetsgruppen ska ta kontakt med Peter Aronsson och Agneta 

Marell för ett gemensamt telefonmöte. 

Styrgruppen framerockså vikten av att arbetet återkopplas till politiken i 

respektive region. 
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§ 9 Möten 2020 

Beslut möten 2020:  

5 mars Växjö 

25 juni Bryssel 

24 september Falkenberg 

10 december Växjö 

 

 

Anders Henriksson  Sven Sunesson 

ordförande        justerare                                         
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