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Protokoll från styrgruppsmöte med Småland-
Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 
 

Plats och tid Regionförbundet södra Småland, Växjö 

1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 

Ledamöter Lars Blomberg, ordförande 

Roland Gustbée 

Kalle Sandström 

Bengt Dahlqvist 

Lennart Förberg 

Stephen Hwang 

Anders Pansell  

Robert Olesen, ersättare för Monica Haider 

 

Övriga Ylva Dandanell Daveby 

Peter Hogla 

Rolf Persson 

Anna-Lena Cederström 

Sven Kastö 

Eva-Lisa Ahnström 

Agneta Jansmyr 

Charlotte Gustafsson Alidzanovic 

Håkan Brynielsson  

 

 

 

§ 1 Inledning  

Lars Blomberg hälsar inledningsvis samtliga välkomna till dagens möte.  

 

§ 2  Val av justerare 

Roland Gustbée utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 3  Presentation av trender och kommande potentiella 
ärenden utifrån ett EU-perspektiv 

Sven Kastö ger en kortare presentation av trender och kommande potentiella 

ärenden utifrån ett EU-perspektiv. I sin föredragning berör han, bland många 

frågor, bland annat  

 att EU-parlamentet fått utökad makt 

 EU-kommissionens halvtidsöversyn 
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Beslut 

Rapporten tas med godkännande till protokollet. 

 

§ 4  Frågor relaterade till styrgruppens beslut i Bryssel 
den 26 juni 2014 

Chefsgruppen fick ett antal uppdrag på senaste styrgruppsmötet i Bryssel den 

26 juni 2014. 

A. Gemensamt agerande inom innovationsområdet 

Chefsgruppen fick bland annat i uppdrag att med utgångspunkt från länens inno-

vationsstrategier ta fram ett förslag på ett gemensamt agerande inom området, 

vilket bör vara utgångspunkten för en kommande verksamhetsplan och omvärlds-

bevakning för Brysselkontoret. Chefsgruppen fick även i uppdrag att initiera 

samverkan kring Horizon 2020 tillsammans med landstingen.  

Arbetet med innovationsstrategierna pågår i samtliga fyra län. Arbetet beräknas 

vara klart och beslutat under våren 2015. Chefsgruppen menar därför att ett 

gemensamt agerande kan påbörjas först därefter. 

Beslut 

Styrgruppen bifaller förslaget. 

B. Gemensamma insatser kring arbetskraftsförsörjningen 

Styrgruppen uppdrog till chefsgruppen att ta fram ett förslag på gemensamma 

insatser för att locka fler studenter att stanna i sydöstra Sverige efter avslutade 

studier.  

Charlotte G Alidzanovic, Regionförbundet i Kalmar län och Sofia M Westerberg 

samt Kenneth Henningsson, Blekinge Tekniska Högskola har på chefsgruppens 

uppdrag arbetat fram ett förslag.  

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

kompetens den behöver är en av sydöstra Sveriges största gemensamma 

utmaningar. Småland/Blekinge har mycket att vinna på att arbeta tillsammans i 

denna fråga. Styrgruppen har därför redan tidigare beslutat att inleda ett gemen-

samt arbete inom området.   

För att skapa en tydlig ram för vårt gemensamma arbete föreslås följande 

aktiviteter: 

 Att vi besöker Stuttgart, som är ett mycket bra exempel på en (inter)regional 

samverkan kring arbetskraftsförsörjning 

 Att ett gemensamt ramverk skapas 

 Att en gemensam analys och inventering av behoven genomförs 
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 Att ett förslag till gemensam handlingsplan tas fram 

I det korta perspektivet föreslås att en förstudie genomförs för ett gemensamt 

arbete med fokus på internationella avgiftsbelagda studenter vid våra lärosäten 

samt nyanlända akademiker. Förstudien föreslås finansieras av regionförbunden 

(cirka 95 000 kr per regionförbund) och lärosätena (tid). 

I den därpå följande diskussionen föreslår Stephen Hwang att förstudien bör 

inkludera alla internationella studenter. Vidare förslår Roland Gustbée att denna 

även ska omfatta svenska studenter. 

Beslut 

Styrgruppen bifaller förslaget samt att förstudien även ska inkludera möjlig-

heterna för båda grupperna, dvs såväl internationella som svenska studenter. 

C. TEN-T 

Styrgruppen beslöt att ge chefsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till hur 

arbetet med påverkan av den europeiska TEN-T-kartan inför 2020 ska läggas upp. 

Chefsgruppen föreslår att den tidigare arbetsgruppen för infrastrukturfrågor får i 

uppdrag att ta fram ett förslag. Mathias Roos, som tidigare var sammankallande i 

gruppen, förslås vara så även i det här fallet. 

Beslut 

Styrgruppen bifaller förslaget. 

D. EU- kompetensutveckling  

Styrgruppen beslöt att uppdra till chefsgruppen att tillsammans med Bryssel-

kontoret ta fram ett förslag på hur kommande utbildningsinsatser kan genomföras 

på såväl hemmaplan som i Bryssel.  

Chefsgruppen föreslår att Karin Alkeberg på Regionförbundet i Kalmar län, som 

var projektledare för det tidigare genomförda EU-kompetens-programmet, får i 

uppdrag att ta upp en diskussion med ansvariga utbildningssamordnare på 

landsting/ 

regioner och lärosäten om behovet på hemmaplan.  

Därutöver presenterar Sven Kastö ett förslag på utbildningsprogram i Bryssel.  

Beslut  

Styrgruppen bifaller båda förslagen. 

E. Ett kontor i Stockholm 

Styrgruppen har tidigare beslutat att vi skulle bjuda in en representant från Västra 

Götalandsregionen till styrgruppens möte i oktober för att få en bild av deras 

beslut att etablera ett kontor i Stockholm. 
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Chefsgruppens föreslår nu att vi avvaktar med att göra så till efter årsskiftet då 

den ”nya” styrgruppen finns på plats. 

Beslut 

Styrgruppen bifaller förslaget. 

F. Samverkan i Bryssel 

Styrgruppen uppdrog till Brysselkontoret att i samverkan med övriga sydsvenska 

kontor i Bryssel, analysera möjliga samverkansområden inom EU. 

Samarbete mellan Brysselkontoren sker, enligt Sven Kastö, redan idag. Sam-

verkan finns även på hemmaplan mellan huvudmännen i frågor som påverkar 

Brysselkontoret.  

Delade resurser, exempelvis personal, medför utmaningar och ställer större krav 

på huvudmännens samordning på hemmaplan. I de frågor där huvudmännen är 

eniga, torde Brysselkontoren kunna agera under gemensam flagg. 

I den därpå följande diskussionen informerar Roland Gustbée om att den arbets-

grupp han leder i den Sydsvenska regionbildningsprocessen kommer att föreslå att 

samtliga fyra Brysselkontor i Sydsverige kompletterar sin logotype med en byline 

som är den samma som vår, dvs att man adderar South Sweden till logotypen. 

Frågan kommer att lyftas på arbetsgruppens nästa möte den 16 oktober 2014. 

Vidare föreslår Stephen Hwang och Kalle Sandström att vi bör undersöka möjlig-

heterna till en mera formaliserad samverkan mellan de sydsvenska kontoren i 

Bryssel. 

Beslut 

Styrgruppen bifaller dels Roland Gustbées förslag om att lyfta frågan om en 

gemensam byline i den arbetsgrupp han leder i den Sydsvenska regionbildnings-

processen, dels att ge Sven Kastö i uppdrag att undersöka möjligheterna till en 

mera formell samverkan mellan kontoren. 

 

§ 5  Förslag på reviderat samarbetsavtal 

Styrgruppen gav chefsgruppen i uppdrag att, tillsammans med landstings-

direktörerna, ta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal. 

Ett förslag till reviderat samarbetsavtal har varit utskickat till styrgruppens 

ledamöter. 

Bengt Dahlqvist föreslår därefter, till skillnad mot förslaget i det reviderade 

samarbetsavtalet, dels att representation i styrgruppen bör vara lika för respektive 

organisation, dels att finansiering av kontorets verksamhet ska delas lika mellan 

de fyra länen.  
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I den därpå följande diskussionen föreslår Roland Gustbée en alternativ 

finansieringsmodell som bygger på en fast respektive rörlig del.  

Kalle Sandström menar att den nuvarande finansieringen som utgår ifrån antalet 

invånare bör gälla även fortsättningsvis. 

Under diskussionen föreslås även en alternativ modell för länens representation. 

Förslaget är tre ledamöter från respektive län, varav två representerar regional 

utveckling och en frågor som rör hälso- och sjukvård. 

Beslut 

Styrgruppen beslutar att återremittera förslaget. Håkan Brynielsson får i uppdrag 

att sammankalla berörda till ett möte. Styrgruppen beslutar även att nuvarande 

budgetram ska gälla för 2015. 

 

§ 6 Förslag på samråd om Europa 2020-strategin   

EU-kommissionen har öppnat ett samråd i samband med halvtidsöversynen av 

Europa 2020-strategin och bjuder in aktörer i unionen att delta i den framtida 

utvecklingen. De politikområden som omfattas är ekonomi, konkurrenskraft, 

industri, inre marknaden, sysselsättning, forskning, utveckling och innovation, 

den digitala ekonomin, klimat, energi och resurseffektivitet, utbildning samt 

fattigdom och socialt utanförskap. 

Chefsgruppen samlade bedömning är att ett deltagande i samrådet ligger i linje 

med vår ambition att arbeta mer strategiskt med intressebevakning, påverkan och 

synliggörande av regionen på den Europeiska arenan (VP 2014).  

Chefsgruppen har därför gett kontaktpersonerna i uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till yttrande. Therese Magnusson, Regionförbundet södra Småland, som 

varit sammanhållande i arbetet, föredrar förslaget för styrgruppen.   

Agnetha Jansmyr föreslår att avsnittet som rör hälso- och sjukvården ska komplet-

teras i vissa delar.  Stephen Hwang föreslår vidare att skrivningen om lärar-

undantaget bör omformuleras.  

Beslut 

Styrgruppen bifaller förslaget till yttrande med de ändringar som förts fram av 

Agneta Jansmyr och Stephen Hwang. 

 

 

 

Lars Blomberg   Roland Gustbée  Håkan Brynielsson 

ordförande justerare sekreterare 


