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Ägare/medlemmar 

Följande organisationer var med i samarbetet 
under 2019: Region Blekinge, Region Halland, 
Region Jönköpings Län, Region Kalmar län, 
Region Kronoberg, Jönköping University och 
Linnéuniversitetet.  

Övegripande mål och långsiktig 
inriktning 2019–2022 

Småland-Blekinge-Hallandsamarbetet är till för 
att främja medlemmarnas verksamhet och 
ekonomiska intresse i EU samt att öka sam-
verkan mellan parterna och agera gemensamt 
i viktiga strategiska frågor både på hemmaplan 
och på Brysselarenan. Den långsiktiga 
inriktningen av arbetet fokuserar på fem 
huvudområden. I länsspecifika dokument 
pekade ägarna inför 2019 ut hur de ville arbeta 
inom dessa områden, hur internationella 
och/eller EU-aspekter kompletterar insatser på 
hemmaplan – länsvis eller länsöverskridande. 
Se bild nedan.  

Utöver denna inriktning finns utrymme att 
verka även i andra frågor. Ett exempel på detta 
är turism. 2019 godkändes Småland-Blekinge-
Halland förfrågan om ett gemensamt 
medlemskap i turismnätverket Network of 
European Regions for Competitive and 
Sustainable Tourism (NECSTouR). 
Medlemskapet ger möjligheter till bra 
erfarenhetsutbyten och vässar samtidigt 
samarbetet mellan ägarna i Småland-Blekinge-
Halland. 

Resultatet finns hos ägarna 

Kopplingen mellan den europeiska arenan och 
på hemmaplan är stark. Anledningen är att de 
frågor som EU arbetar med i stor utsträcking är 
desamma som våra medlemmar arbetar med 
dagligdags. Som en konsekvens kan en stor del 
av Småland Blekinge Halland South Swedens 
resultat alltså sökas i ägarnas ordinarie 
verksamhet.  

Transport 

Utgångspunkten för transportfrågan hos 
ägarna är olika och samarbete mellan länen 
sker i andra fora. Med undantag av TEN-T var 
ägarnas aktivitet kopplat till europeiska 
aspekter låg. Som en följd gavs få uppdrag till 
Brysselkontoret för övriga intresseområden 
inom transport. 

Genom Brysselarenan erbjuds våra politiker 
och tjänstemän många tillfällen att 
marknadsföra länens kompetenser. Så var 
fallen när Lennarth Förberg (M) från Region 
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Blekinge talade på en transportkonferens med 
TEN-T-fokus i Bryssel. Vid sidan av sitt 
engagemang på hemmaplan i STRING-
samarbetet, gav Region Halland 
Brysselkontoret i uppdrag att bevaka det 
internationella arbetet av STRING-samarbetet.  

Region Blekinge och Region Halland lämnade 
med visst stöd Brysselkontorets stöd in svar på 
samråd om framtida utformningen av 
europeiska transportkorridorer.  

 
Bildkälla: Europeiska kommissionen 

Som regel representerar Brysselkontoret 
berörda medlemmar i ScanMed-korridorens 
halvårsvisa forumsmöte i Bryssel. 
Minnesanteckningar och information från 
dessa delas dock med samtliga. 

Brysselkontorets kunskap efterfrågades av 
även av externa parter. Presentatationen om 
möjligheter med europeiskt transportarbete 
för Sydtyrolens transportministerium var ett 
sådant exempel.  

Tillväxt och innovation 

Inför starten 2019 fanns tydliga signaler från 
EU-kommissionen om förväntningar på ökat 
regionalt ansvar vad gäller 
innovationsutveckling och koordination av 
aktörer och insatser. EU-kommissionen 
underströk vikten av strukturer i Europas 
regioner som fokuserar investeringar och 
arbete. Verktyget för ändamålet var  smarta 
specialiseringsstrategier och de 
samarbetsmöjligheter som knöts till verktyget. 

Under 2019 förstärktes ovannämnda signaler. 
Smart specialisering gick från att vara 
obligatoriskt för strukturfonderna till att 

förväntas ligga grund för att kunna ta del i 
samarbeten och övrig EU-finansiering. I detta 
sammanhang blev det allt tydligare att fokus 
försköts från geografisk till tematiskt 
samarbete och från kapacitetsbyggande till 
uppskalningsinsatser, där den egna 
kompetensen kopplas ihop med 
kompletterande kompetenser hos andra. 
Medan många svenska regioner började 
anpassa sig till nya förhållanden, kvarstår vid 
utgången av 2019 behovet av tydliga riktlinjer 
från svensk nationell nivå. 

2019 omnämndes våra regioner EU-
kommissionens årliga landrapport som 
exempel  på nödvändigheten av att Sverige 
satsar på sina medelkinkomstregioner. En linje 
som Småland Blekinge Halland South Sweden  
drev 2018. 

Av utpekade intresseområden låg ägarnas 
intresse 2019 i  finansieringsfrågan. Under 
hösten bjöd ägarna därför in EU-
kommissionens generaldirektorat för regionala 
frågor till ett seminarium i Växjö där målet var 
att få klargjort vad som gäller för att fortsatt 
kunna ta del av strukturfondsmedel efter 2020.  

Traditionsenligt arrangerade Brysselkontoret 
även en styrgruppskonferens i Bryssel där 
temat var Ett smartare Europa genom 
innovativ och smart ekonomisk omvandling.  

Tillsammans med andra svenska regionkontor i 
Bryssel har insatser för kunskapshöjning gjorts. 
Den gemensamma rapporten Nya 
förutsättningar för regional utveckling, rönte 
bred uppskattning 
på nationell och 
regional nivå.   
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I samma konstellation anordnades även ett 
seminarium i Bryssel där flera svenska 
myndigheter sammanfördes för att diskutera 
synergier mellan EU-program. På seminariet 
deltog representanter för 
Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Vinnova 
och Utbildningsverket.  

Nyttjande av Brysselarenan var begränsat. För 
att förbereda ägarna har Brysselkontoret 
under året tagit fram ett stort antal analyser av 
frågor med påverkan på våra medlemmar och 
andra aktörer i våra regioner. Analyserna har 
ofta gällt hur finansiering och arbetssätt kan 
bidra till innovation och tillväxt för ägarna i 
Småland-Blekinge-Halland-samarbetet.  

Å ägarnas vägnar sammanställde 
Brysselkontoret även ett gemensamt svar på 
EU-kommissionens samråd om kommande EU-
program för innovation & forskning. 

Arbetsmarknad 

I avsaknad av uppdrag från ägarna har 
Brysselkontoret analyserat nya finansierings- 
och kompetensförstärkningsverktyg.  

Brysselkontoret har även samarrangerat event 
i Bryssel för att på ett tidigt stadium få reda på 
hur EU-kommissionenen tänker och hur andra 
arbetar med frågan. Ett exempel var när 
kontoret tillsammand med nätverket Regions 
for Skills, Education and Traning (RESET) 
ordnades ett seminarium om 
kompetensförsörjningens roll för 
innovationsutveckling. 

Hälsa och vård 

Hälsa är det område som flest medlemmar lyft 
fram som prioriterat. Styrgruppen för Småland 
Blekinge Halland South Sweden har därför gett 
i uppdrag att utveckla den nära vården med 
fokus på systemförändring genom strategiskt 
erfarenhetsutbyte med andra europeiska 
regioner. Med ett tydligt mandat har 
internationella kontakter etablerats för 
erfarenhetsutbyten och utvecklings-
samarbeten.  

Som ett resultat av ägarnas studiebesök till 
Nederländerna 2018, fortsatte 
erfarenhetsutbytet 2019 genom att den 

nederlänska samarbetsparten besökte våra 
aktörer under eHälso-institutets (LNU) ledning. 
Den nederländska delegationen efterfrågade 
dessutom ytterligare studiebesök hos andra 
SBHSS-medlemmar. Dagarna i Kalmar med LNU 
som värd förlängdes därmed med utbyten i 
Region Kronoberg och i Region Jönköpings län. 

Hälsoworkshop med nederländsk grupp på besök i 
Småland. 

På ägares uppdrag har Brysselkontoret under 
2019 förmedlat möjligheter till 
erfarenhetsutbyte med finska aktörer gällande 
vård- och omsorgsutbildning. 

För att erfarfenheter från internationella 
utbyten och kunskapen mellan ägarna på 
hemmaplan ska kunna delas effektivare, 
fattades under året beslut om att sjösätta en 
hälsoplattform år 2020.  

Ägarna har genom kontakterna i Bryssel givits 
möjlighet att marknadsföra sin kompetens och 
därmed ökar attraktiviteten för framtida 
kompetensförstärkningar. Ett exempel är när 
Region Jönköpings län bidrog med ett inspel till 
EU Health Policy Platforms nätverk för 
integrerad vård, Incaso. Exemplet synliggjordes 
via plattformens hemsida.  

Gröna näringar och bioekonomi 

Skogliga frågor är ett av områdena där ägarna 
tydligast drar nytta av sitt engagemang på den 
internationella arenan. Dynamik och expertis 
uppnås genom ägarnas samarbete med 
medarbetare till länens skogsstrategi och 
aktörer i regionerna som Smart Housing 
Småland.  

När våra medlemmar gör sina röster hörda i 
samråd på europeisk nivå (till exempel inspel 
till Regionkommitténs yttrande kring en 
skogsstrategi för EU), skapar man samtidigt 
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trovärdighet. I flera fall leder våra kontakter till 
att vi på ett tidigt stadium i EU:s beslutsprocess 
tillfrågas om vår åsikt i frågor som är viktiga för 
vår framtid. Vår kompetens har till och med lett 
till att vi fått frågan om vi vill ingå i 
expertgrupper som utformar utlysningar av 
EU:s innovationsmedel och som potentiellt kan 
påverka policy. Upparbetade kontakter leder 
troligen till ett seminarium i Bryssel om hållbart 
byggande i trä 2020. Just vår kompetens kring 
hållbara byggnader ledde för övrigt till ett 
konsulterande möte med UN Economic 
Committee for Europe inför en konferens som 
de avser arrangera i Bryssel 2020. 

En nyckel för det ökade intresset från 
europeiska regioner, EU-institutioner och 
organisationer har varit den ökade närvaron i 
Bryssel från tjänstemän på hemmaplan. Här 
kan nämnas Smart Housing Smålands och 
Region Kalmars dagar i Bryssel. De träffade 
flera generaldirektorat och europeiska 
skogsrelaterade nätverk. Vid dessa tillfällen 
diskuterades klustersamverkan för innovation i 
framförallt den skogsbaserade sektorn och de 
kunde peka ut möjligheter och utmaningar för 
utvecklingen av innovativt byggande i trä och 
glas. EU-kommissionen som själv arbetar med 
en skogsstrategi var även intresserade av hur vi 
utformat Smålands skogsstrategi.  

 
Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland, 
besöker EU-kommissionens DG GROW 

Europaforum 

Våren 2019 anordnades för tredje året i rad 
Europaforum Småland-Blekinge-Halland, där 
Blekinge stod för värdskapet. Den uppskattade 
heldagskonferensen i Karlskrona var ett led i 
ett ägarbeslut om att stärka kunskapen om EU 
hos tjänstemän, politiker, representanter från 

näringslivet och studenter och fungerar som 
ett forum för diskussioner om den europeiska 
arenans utmaningar och möjligheter för 
Småland-Blekige-Hallands aktörer. 
Europaforum utgör ett viktigt tillfälle att dela 
erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta 
kontakter.  

I samband med Europaforum anordnades ett 
möte riktat till kommuner i Småland-Blekinge-
Halland.  

Inom ramen för Hallands västsvenska 
samarbete, anordnade de också sin 
traditionsenliga västsvenska EU-konferens. Vid 
båda dessa tillfällen bidrog Brysselkontoret 
med presentationer. 

2020 arrangeras Europaforum i Falkenberg av 
Region Halland i samarbete med Västsveriges 
övriga regioner.  

Småland-Blekinge-Hallands Bryssel-
kontor och huvudsakliga uppgifter 

Då en stor del av samarbetet i Småland 
Blekinge Halland South Sweden sker med 
Brysselkontoret som plattform, har aktiviteter 
knutna till EU:s dagordning en central plats. 
Aktiviteterna på den europeiska arenan är ett 
komplement till medlemmarnas arbete 
hemma i regionerna. Kontoret bemannades 
under året av tre heltidsanställda. Kontorets 
resurser kompletterades med uppskattade 
insatser från två praktikanter per halvår. 
Huvudsakliga uppgifter har varit att:  

• bevaka lagstiftning och initiativ 

• bevaka finansieringsformer  

• bevaka samverkansplattformar  

• ge service till medlemmarna                    

• marknadsföra och profilera våra 
regioner 
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• bidra till kunskapshöjande insatser i 
Bryssel och hos medlemmarna 

Omvärldsbevakning  

Vid sidan av ägarnas uppdrag sammanfattar 
Brysselkontoret två gånger per år den löpande 
omvärldsbevakning som syftar till att belysa 
vilka internationella frågor som ägare bör 
beakta nu och framöver. Det handlar om frågor 
som har EU-relevans utifrån våra läns situation 
där vi bedömer att EU:s eller andra europeiska 
regioners aktiviteter föranleder Småland-
Blekinge-Halland att se närmare på sitt enga-
gemang på den europeiska arenan såväl som 
på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-
finansiering, lagstiftning/initiativ eller sam-
arbetskonstellationer.  

Dialog i Bryssel med svensk 
nationell nivå 

Via Brysselkontoret ges även goda möjligheter 
att framföra våra åsikter till den nationella 
nivån genom regelbundna möten med 
ansvariga för svenska myndigheter. Under 
2019 har kontoret bland annat haft informella 
möten med den svenska EU-representationens 
två ambassadörer Lars Danielsson och Åsa 
Webber samt tematiskt ansvariga råd. Dessa 
möten ger båda parter god information och gör 
den  gemensamma svenska rösten starkare. 

Ett annat exempel är ett tidigare nämnt  
seminarium i Bryssel där flera svenska 
myndigheter sammanfördes för att diskutera 
synergier mellan EU-program. På seminariet 

deltog representanter för 
Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Vinnova 
och Utbildningsverket. 

Brysselkontoret som mötesplats 
och dörröppnare 

Som tidigare år har både medlemmar och 
externa parter besökt Brysselkontoret för 
presentationer av verksamheten; skolklasser, 
kommuner, politiska partigrupper, lärosäten 
och intresseorganisationer. Vidare finns flera 
exempel när våra medlemmar använt 
Brysselkontoret som arbetsstation och 
kontorets personal bistått med att arrangera 
möten med EU-institutioner, enskilda råd på 
den svenska EU-representationen och nätverk. 
Därmed har ett ökat mervärde kunnat knytas 
till ägarnas besök.  

Efter Europaparlamentsvalet 2019, tillträdde 
en rad nya parlamentariker. Brysselkontoret 
träffade under året flera av dem för att 
diskutera hur vi kan dra nytta av varandra inom 
respektive område: Erik Bergkvist (S) – 
regionala frågor, Karin Karlsbro (L) – 
skogsfrågor, Jörgen Warborn (M) – 
transportfrågor.  

Tillsammans med andra svenska regionkontor i 
Bryssel användes våra lokaler till ett möte med 
Regionkommitténs ordförande Karl-Heinz 
Lambertz för att diskutera hur svenska 
regioners europeiska arbete ser ut i praktiken. 

Parallellt med besöken i Bryssel, har 
Brysselkontorets personal under året varit 
hemma regelbundet i Småland-Blekinge-
Halland för möten med politiker och 
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tjänstepersoner samt för att delta i 
konferenser och i olika tematiska 
arbetsgrupper. Året började traditionsenligt 
med att Brysselkontoret besökte ägarna för 
genomgång av konkreta insatser kopplade till 
prioteringarna för året. Besöken i Småland-
Blekinge-Halland är viktiga för Brysselkontorets 
personals förståelse för ägarnas situtation. 
Samtidigt bidrar besöken till att medlemmarna  
får ett utökat europeiskt perspektiv i det 
dagliga regionala arbetet.  

Kommunikation av löpande 
bevakning 

Vid sidan av direktutskick av analyser för 
specifika intressen, publiceras ett stort antal 
kunskapsbyggande artiklar på Småland-
Blekinge-Hallands hemsida. För att skapa 
ytterligare mervärde för framför allt 
medlemmarnas kontaktpersoner, ger 
Brysselkontet även ut ett veckobrev med 
fördjupad information och tips om hur ägarnas 
målsättningar bättre kan nås.  

Till informationsflödet hör även Brysselbrevet 
som dels förklarar storpolitiska skeenden i EU, 
dels ger inblick i nyttan och resultatet av 
Småland-Blekinge-Hallands internationella  
och gemensamma arbete. Brevet skickas ut till 
cirka 600 prenumeranter och sprids till fler.  

Brysselkontoret når regelbundet ut i media, 
vilket har resulterat i minst åtta artiklar i 
dagstidningar och en medverkan om regional 
lobbying med journalisten Per Grankvists pod 
Perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

2020 – året framför oss 

Ur regional synvinkel präglas 2020 av 

slutresultatet av EU:s långtidsbudget. 

Budgeten sätter ramarna för bland annat EU-

finansierade program som den regionala nivån 

i hög grad är beroende av för att utföra sitt 

uppdrag. EU:s strukturfonder står idag för mer 

än 60% av det regionala utvecklingskapitalet 

för våra ägare. Våra regioners deltagande i EU-

finansierade program är därför är en strategisk 

fråga för ägarna.  

Från och med 2021 tyder en hel del på att 
tillgången till framförallt strukturfondsmedel 
kommer minska. Samtidigt förväntas 
europeiska regioner ta ett större 
koordinationsansvar för framförallt 
innovationsutveckling. I detta sammanhang 
förväntas regionala aktörer i högre grad 
planera för hur flera olika tematiska EU-
finansieringsformer kan bidra till en prioriterad 
satsning. 2020 medför därför troligen 
omfattande planering och anpassning för 
Sveriges regioner och betydelsefulla samtal 
med vår nationella nivå. Kommissionen är 
tydliga med kravbilden till strukturfonderna 
och vad som krävs för den regionala nivån att 
tillgodose de sju uppfyllningskriterierna.  

Ju längre ägarna kommit i sitt användande av 

smarta specialiseringsstrategier, desto 

effektivare kommer medlemmarnas 

kommunikation på Brysselarenan vara och 

desto större kommer nyttan av Brysselkontoret 

vara.  Anledningen är att förväntningarna på 

att koppla ihop egna kompetenser (regionens 

innovationssystem) med övriga Europas. De 

steg som togs 2019 för ett ökat internationellt 

engagamang inom till exempel bioekonomi 

visar att Småland-Blekinge-Halland har mycket 

erbjuda Europa!  

 

http://sbhss.eu/
http://sbhss.eu/


 

 

På vår hemsida, www.sbhss.eu, finns ständigt uppdaterad information och kontaktuppgifter.  
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