
   
 

 

 

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 
juni 2015 
 

Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30 - 11.30 

 

Deltagare  Styrgrupp 

 

 Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län  

Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar län 

Anders Henriksson, Landstinget i Kalmar län 

Christina Mattisson, Region Bleking 

Lennarth Förberg, Region Blekinge 

Kalle Sandström, Landstinget Blekinge 

Henric Johnsson, Blekinge Tekniska Högskola  

Anna Fransson, Region Kronoberg 

Robert Olesen, Region Kronoberg 

Stephen Hwang, Linneuniversitetet 

 Lars Niklasson, Högskolan i Jönköping 

 Maria Frisk, Region Jönköpings län 

 Carina Ödebrink, Region Jönköpings län 

  

 Övriga deltagare 

 

 Sara Nilsson, Region Kronoberg 

Olof Björkmarker, Region Kronoberg 

Anna-Lena Cederström, Region Blekinge  

Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska Högskola           

Ylva Dandanell Daveby, Linnéuniversitetet 

Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län  

 Ulrika Geeraedts, Region Jönköpings län 

Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 

Robin Björk, Småland/Blekinge Brysselkontor 

Anna Nilsson, Småland/Blekinge Brysselkontor  

Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor 

 Håkan Brynielsson, Regionförbundet i Kalmar län 

 

 

§ 1 Inledning 

Ulf Nilsson hälsar välkommen till dagens möte.  



   
 

 

 

§ 2  Val av justerare 

Kalle Sandström utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 3 Reviderad Omvärldsbevakning juni 2015 

Sven Kastö, Anna Nilsson och Robin Björk gör inledningsvis en kortfattad 

sammanfattning av omvärldsbevakningen juni 2015.  

I den därpå följande diskussionen berörs bland annat följande frågor: 

- Att styrgruppen, redan tidigare, beslutat att Småland-Blekinge ska agera 

gemensamt i frågor som rör EU i Nationellt Forum. 

  

- Att Mathias Roos, ordförande i arbetsgruppen för transport och 

infrastrukturfrågor ska bjudas in till styrgruppens möte i december 

 

- Att arbetskraftsförsörjnings och migrationsfrågor bör prioriteras i vårt 

gemensamma arbete. 

 

Beslut: 

 

Omvärldsbevakningen tas med godkännande till protokollet.   

§ 4  Förslag på ny finansieringsmodell 

Styrgruppen beslutade den 17 december 2014 att årsavgiften för Brysselkontoret 

ska beräknas enligt en modell med en fast respektive en rörlig del. Den rörliga 

delen ska utgå ifrån invånarantalet i respektive län. Förändringen ska träda i kraft 

från och med verksamhetsåret 2016. Av beslutet framgår också att även läro-

sätenas finansiering ska ses över i samband med att förändringen av årsavgiften 

genomförs.  

Chefsgruppen har presenterat ett förslag som inkluderar en höjning av avgiften för 

respektive lärosäte från dagens nivå på ca 67 000 kronor till 100 000 kronor samt 

en fördelningsgrund där den rörliga delen svarar för 75 % och den fasta delen för 

25 % av avgiften för övriga medlemma. Såväl avgiften för lärosätena som för 

övriga medlemmar bör indexeras, förslagsvis med Inkomstindex eftersom 

lönekostnaden är den dominerande delen av kontorets kostnader.   

Beslut: 

 

Styrgruppen bifaller chefsgruppens förslag.  

   

  



   
 

 

 

§ 5  Förslag på nivå för 2016 års budget m.fl. frågor 

Den svenska kronas försvagning har påverkat kostnaderna för verksamheten med 

en fördyrning på cirka 100 000 kronor under året. Växelkursutvecklingen mot 

euro har pendlat mellan 8,85 kronor i januari 2014 till 9,52 kronor i december 

2014. Tilläggas kan att den så kallade reserven, som den 31 december 2014 

uppgick till 229 000 kronor sannolikt kommer att nyttjats fullt ut under 2015. Som 

en konsekvens av bland annat detta måste nivån på 2016 års budget höjas. En 

rimlig nivå är, enligt chefsgruppen 2,9 mkr. 

I anslutning till diskussionen om nivån för 2016 års budget informerar  

Robert Olesen att Region Halland uttryckt önskemål om att diskutera ett 

eventuellt medlemskap i Brysselkontoret. Man återkommer, enligt Robert, 

framöver med en inbjudan till en överläggning i denna fråga. 

 

Vidare framför Carina Ödebrink ett önskemål från Region Jönköpings län att de 

ska få ingå i det ”nya” SydSam som sannolikt kommer att bildas framöver.  

 

Beslut: 

 

Styrgruppen bifaller förslaget till nivå för budgeten 2016 samt ställer sig positiv 

till såväl Hallands propåer om ett eventuellt medlemskap i Brysselkontoret som 

Region Jönköpings län önskemål om att ingå i det ”nya” SydSam.  

 

§ 6 Gemensamma insatser kring arbetskraftsförsörjning  

Regionförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronoberg län initierade 

under 2014 tillsammans med de tre lärosätena i Småland/Blekinge inom ramen för 

Brysselsamarbetet, ett gemensamt arbete kring arbetskraftsförsörjning och 

kompetensutveckling i sydöstra Sverige. 

Demografiska prognoser indikerar en kommande brist på arbetskraft i de flesta 

europeiska länder. Bristen kommer sannolikt att resultera i en ökad konkurrens 

om kompetensen mellan städer, regioner och länder. En allt för stor del av 

arbetskraften har inte den kompetens som matchar behoven på den europeiska 

arbetsmarknaden, enligt EU-kommissionen. År 2025 antas hälften av 

arbetstillfällena kräva högkvalificerade färdigheter, medan endast 10 % av 

arbetstillfällena kommer vara lågkvalificerade. 

Hur våra regioner framåt ska lyckas förse arbetsmarknaden med den kunskap och 

kompetens den behöver är en av sydöstra Sveriges största gemensamma 

utmaningar. Vi har mycket att vinna på att arbeta tillsammans i denna fråga.  

  



   
 

 

 

Under våren har en gemensam förstudie kring arbetskraftsförsörjning med fokus 

på internationella studenter och utländska akademiker i regionerna genomförts. 

Ett utkast till slutrapport av förstudien har skickats ut inför dagens möte. 

Förslagen i rapporten kommer att utökas och tydliggöras i den färdiga 

slutrapporten, som kommer att vara klar under augusti. 

 

Chefsgruppen föreslår följande för det fortsatta arbetet: 

 

• Utkastet till rapport, som ska slutredigeras, är ett bra grundmaterial för det 

fortsatta arbetet 

  

• Arbetet bör i första hand fortsätta med det valideringsprojektet, som bland 

annat föreslagits av Stephen Hwang   

  

• Förslagen i rapporten bör först diskuskuteras på hemmaplan för att därefter 

bli föremål för en förnyad diskussion på chefsgruppens möte de 10-11 

september 

 

Beslut: 

 

Styrgruppen bifaller förslagen 

  

 

§ 7 Rapport från seminariet ”How to implement regional 
innovation strategies” 
 

Anna-Lena och Ylva har på chefsgruppens uppdrag deltagit på seminariet ”How 

to implement regional innovation strategies”, som hölls på initiativ av Region 

Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län, den 23 juni här i Bryssel. 

 

Deras slutsatser från seminariet är bland annat: 

 

- Lite för få internationella deltagare 

- Starka önskemål om att vi följer upp OECD-rapporten  

- Presentationerna borde i större utsträckning varit gemensamma. Det 

blev lite för mycket länsvisa sådana 

- Vikten av att samarbeta med Europeiska strategiska partners  

- Viktigt att vi fortsätter de gemensamma insatser inom området 

innovationsupphandling  

Beslut: 

 

Rapporten tas med godkännande till protokollet 

 



   
 

 

 

§ 8 Uppföljning av OECD-studien  
 

Projektet OECD Territorial Review genomfördes gemensamt mellan regionerna i 

Småland, Öland och Blekinge. Syftet med projektet var att få en bild av regionens 

utveckling, utmaningar och möjligheter utifrån ett tillväxtperspektiv. Rapporten 

OECD Territorial Review Småland, Öland och Blekinge har efter dess publicering 

utgjort ett väsentligt kunskapsunderlag för vårt fortsatta tillväxtarbete. 

 

När projektet avslutades beslutades att vi skulle föra en fortsatt dialog mellan 

involverade parter, inklusive OECD. Tanken var att med jämna mellanrum följa 

upp hur respektive region arbetat med de rekommendationer som presenterades i 

OECD-rapporten samt att delge OECD våra erfarenheter och resultat.  

 

Chefsgruppens fråga är om och i så fall hur uppföljningen ska göras? En 

delrapport har gjorts tidigare. 

 

Beslut:  

 

Chefsgruppen får i uppdrag att ta upp en diskussion med OECD om hur en 

uppföljning lämpligen kan genomföras för att därefter återkomma till styrgruppen 

med ett förslag. 

 

§ 9 Goda exempel 
  

Som framgår av chefsgruppens minnesanteckningar den 5 juni har dagordningen 

idag kompletterats med en presentation av ett antal exempel på projekt som 

genomförts tack vare Brysselkontorets existens. Tre exempel redovisas enligt 

nedan av Eva-Lisa (ex 1 och 2) och Håkan (ex 3).  

1) ”Möjligheten att svara på partnersök – men bara om du är förberedd och har 

gjort din hemläxa” 

2) ”Använd möjligheterna till aktivt deltagande i och nyttjande av nätverk i 

Bryssel för att bygga partnerskap – och låt det ta tid” 

3) Kalmar läns museum ett lyckat exempel med hjälp av Brysselkontoret 

 

Beslut 

 

Rapporterna tas med godkännande till protokollet 

§ 10 Anmälningsärenden 
 

Minnesanteckningar från chefsgruppens möte den 5 juni 



   
 

 

 

§ 11 Styrgruppens mötestider 2015 
 

Beslutas att styrgruppen dels ska hålla ett videomöte 21 september kl 15.00 dels 

ska träffas i Växjö den 1 december kl 9.30 

 

Ulf Nilsson   Kalles Sandström  Håkan Brynielsson                                       

   

ordförande justerare sekreterare 

 


