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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsar ledamöterna välkomna till det första mötet med styrgruppen i 

denna konstellation. 

 

§ 2 Vad av justerare 

Peter Aronsson utses tillsammans med ordförande att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Regionernas Samarbetsavtal 

Helena redogör för bakgrunden till samarbetsavtalet samt dess innehåll. 

Lärosätena har tidigare haft ett avtal sinsemellan. 

Beslut: Chefsgruppen ges i uppdrag att ta fram ett gemensamt samarbetsavtal 

mellan regionerna och lärosätena. 

 

§ 4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk uppföljning 2018 

Sven går igenom verksamhetsberättelsen för 2018. Under året har kontoret delvis 

tillsammans med andra regionkontor i Bryssel bedrivit påverkansarbete inför 

nästa programperiod. Inom uppdraget med Hälsa har ett utbyte skett med en 

region i Holland där man varit på studiebesök samt att holländarna i juni besökte 

vår region.  

Helena redogjorde för det ekonomiska resultatet. Det redovisade överskottet förs 

över till budgeten för 2019 och medlemmarnas avgift för 2019 reduceras 

proportionellt. Överskottet beror framförallt på att kontoret inte varit fullt 

bemannat under året.  

Beslut: Beslutades att ta informationen till protokollet. 

 

§ 5 Verksamhetsplan 2019 och budget 

Helena går igenom föreslagen verksamhetsplan. De länsvisa dokumenten ligger 

till grund för planen. Den långsiktiga inriktningen för kommande år föreslås ha 

fokus på; transport, arbetsmarknad, hälsa och vård, tillväxt och innovation samt 

gröna näringar och bioekonomi. Under dessa rubriker finns ett antal prioriterade 

insatsområden.  

Beslut: Beslutades att godkänna Verksamhetsplanen för 2019. Uppdrag gavs att 

inför framtagande av Verksamhetsplan för 2020 konkretisera vilka aktiviteter som 

ska genomföras under året, hur arbetet ska ske på hemmaplan, hur samverkan ska 

stärkas mellan regionerna och lärosätena samt hur verksamheten ska följas upp. 
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§ 6 Pågående uppdrag - Hälsa 

Linda redogör för arbetet med uppdraget inom Hälsa. Under våren har man arbetat 

med vilket fokus uppdraget ska ha och vilken vision Småland, Blekinge, Halland 

South Sweden (SBHSS) har på den europeiska hälsoarenan. Det finns flera 

gemensamma utmaningar och möjligheter i Europa; den demografiska utveckling, 

digitalisering, tillgänglighet, samordning mm.  

Ett aktivt deltagande i nätverk och att etablera strategiska partners är avgörande 

för att ta del av den kompetens och de resurser som finns inom EU. 

Slutsatser av arbetet är bl a att medlemmarna i SBHSS har mycket att lära av 

varandra, det saknas långsiktighet gällande resurser, prioriteringar, organisering 

och planering samt att det saknas en plattform för lärande. 

Beslut: Beslutades att ge ett förnyat uppdrag innebärande att: 

- Undersöka intresset för att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med hälsa på 

den europeiska arenan. 

- Ta fram förslag på hur samverkan och lärande kan organiseras, inklusive 

tydliggöra roller och identifiera resursbehov. 

Styrgruppen framhöll också vikten av att arbetet förankras politiskt samt att 

arbetet finns med i de länsvisa dokumenten. 

 

§ 7 Ansökan om medlemskap i europeiska nätverket för 

besöksnäringen NECSTouR 

Helena och Adam redogjorde för Småland, Blekinge, Hallands (SBH) medverkan 

i nätverket. Ansökan hade vid tillfället för styrgruppsmötet antagits och SBH är 

nu medlemmar. Medlemmarna i övrigt domineras av länderna kring Medelhavet. 

Arbetet med hållbarhet är ett fokus för nätverkets arbete och där har vi mycket att 

bidra med. 

Styrgruppen lyfte vikten av lärosätenas medverkan där Linnéuniversitet ser 

möjligheten att bygga en kunskapsplattform kring besöksnäring och kulturella och 

kreativa näringar. Möjlighet finns att skapa ett strukturfondsprojekt kring en sådan 

satsning. 

Beslut: Beslutades att ta informationen till protokollet. 

 

§ 8 Gemensamt Brysselkontor Sydsvensk samverkan? 

Tjänstemän på Region Skåne och Region Kalmar län har av styrgruppen för 

regionsamverkan Sydsverige i uppdrag att ta fram ett underlag vilket uppdrag ett 

eventuellt gemensamt kontor skulle ha samt mervärde till styrelsen 13 september. 
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Styrgruppens reflektioner och frågor som lyftes var bl a: 

- Vad vill Skåne? 

- Tidplanen beslutas inte av RSS 

- Vi blir starkare genom ett gemensamt kontor 

- Ska vi erbjuda Skåne att bli medlemmar i vårt kontor? 

- Om Skåne är med, blir det samma fördelning av representationen som 

idag? 

- Vad kommer Skånes medlemskap förbättra verksamheten med? 

Beslut: Gå vidare med utredningen men vi äger tidplanen. 

 

§ 9 Europaforum 

Uppföljning av 2019 års forum i Blekinge: 

Anna-Lena redogör för utvärderingen och erfarenheterna efter årets forum. 

Utvärderingen är mycket positiv (bifogas protokollet). Till nästa år ska ett 

styrgruppsmöte läggas i samband med forumet. 

Halland 2020: 

Forumet kommer vara gemensamt med Hallands samarbete med Västra Götaland 

och hållas i Falkenberg. Upplägget skiljer sig något från våra tidigare forum då 

det denna gång kommer pågå i två dagar, politiken kommer ha egen mötestid, en 

tematisk fördjupning som denna gång har rubriken Klimat, ett 

studiebesöksprogram kommer erbjudas mm. Forumet kommer troligtvis hållas i 

september. 

Beslut: Länen uppmanas att maila sina möteskalendrar till Ulrika. 

 

§ 10 Möten 2019 

4 oktober kl 13.30-16.00 i Växjö 

19 december kl 13.30-16.00 Växjö 

 

 

 

 

Anders Henriksson  Peter Aronsson 

ordförande        justerare                                         
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