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Syfte 

Syftet med Småland-Blekinge-Hallands samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i 
regionen. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse 
i EU samt att öka samverkan mellan parterna och agera gemensamt i viktiga strategiska frågor. 

 

Ägare 

Följande organisationer deltar vid ingången till 2020 i Småland Blekinge Halland South Sweden:  

  

Styrningen av verksamheten framgår i särskilt samarbetsavtal undertecknat av samtliga parter.  

 

Brysselkontoret  

Vid sidan av samarbete mellan ägarna, är det gemensamma Brysselkontoret sedan starten 2010 ett viktigt 
verktyg för medlemmarna. Kontoret bemannas 2020 av tre heltidsanställda och kompletteras med insatser 
från halvårspraktikanter. Kontorets huvudsakliga uppgifter är: 

Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna: Politiska initiativ och lagförslag, programutformning, 
finansieringsformer samt samverkansplattformar inom de fokusområden som ägarna identifierat. 

Påverkansarbete i de frågor som ägarna via intressebevakningen identifierat som viktiga för hela eller delar 
av regionen. 

Service till medlemmarna genom att Brysselkontorets medarbetare regelbundet besöker regionen, 
tillhandahåller information via direktkontakter, webbsida och veckobrev, tar emot studiebesök på plats i 
Bryssel, erbjuder ägarna en arbetsplats i Bryssel samt i övrigt verkar för medlemmarnas intressen.  



Sida 02  Verksamhetsplan 2020 
   

 

 

Kontaktskapande verksamhet genom att förmedla kontakter i Bryssel samt biträda medlemmarna i 
planering av studiebesök och annan informations- och kontaktservice. 

Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är behjälpliga som experter vid 
utbildningsinsatser hos medlemmarna och regionernas aktörer.   

Marknadsföring och profilering av regionerna och medlemmarna på plats i Bryssel i syfte att skapa 
förutsättningar för att kunna ingå i nödvändiga samarbeten.  

 

Långsiktig verksamhetsinriktning 2019–2022 

Till grund för verksamhetsplanen för 2020 ligger en 4-årig verksamhetsinriktning som gäller för perioden 
2019–2022. Den långsiktiga inriktningen av arbetet ska fokusera på: 

• Transport 

• Arbetsmarknad 

• Hälsa och vård 

• Tillväxt och innovation 

• Gröna näringar och bioekonomi 

 

Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplanen är ett dokument som speglar ägarnas fokus för 2020 i relation till vad som sker på den 
europeiska arenan. Då en stor del av samarbetet i Småland Blekinge Halland South Sweden sker med 
Brysselkontoret som plattform, har aktiviteter knutna till EU-agendan en central plats (se huvudsakliga 
uppgifter ovan). Aktiviteterna på den europeiska arenan är ett komplement till medlemmarnas arbete med 
varje fråga hemma i regionerna.  

 

Underlag till verksamhetsplanen för 2020 

Verksamhetsplanen för 2020 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECD-studier i 
regionerna, regionala utvecklingsstrategier, länsspecifika dokumenten och Brysselkontorets 
omvärldsbevakning. Därutöver ges även utrymme för att kunna hantera frågor som styrgruppen beslutat 
om samt oförutsedda ärenden med aktualitet på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen. 

 

Omvärldsbevakningen 

Brysselkontorets omvärldsbevakning uppdateras två gånger per år och bygger på ett urval av EU-frågor som 
har EU-relevans utifrån våra läns situationer. Följaktligen görs bedömningen att EU:s eller andra europeiska 
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regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang – på den 
europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-finansiering, direktiv eller 
samarbeten.  

 

Länsvisa dokument 

Varje år tar ägarna fram så kallade länsspecifika dokument, vilka innehåller gemensamma prioriteringar för 
medlemmarna inom respektive län (lärosäten och regioner) och beskriver hur behoven förhåller sig till 
strategier och planer hos ägarna. I dokumenten lyfts områden där internationella och/eller EU-aspekter 
kompletterar insatser på hemmaplan – länsvis eller länsöverskridande. Inom den långsiktiga 
verksamhetsinriktningens ramar, ligger medlemmarnas prioriteringar för 2020 i följande områden: 

 

Bilden är en sammanfattning av ägarnas prioriteringar, varför det kan finnas fler uppdrag att arbeta med.  
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Prioriterade områden 2020 

1. Transport  

Under 2019 har ägarnas engagemang för transportfrågor framför allt rört det 
europeiska transportnätverket (TEN-T) och dess finansieringsprogram Connecting 
Europe Facility (CEF). Brysselkontoret har fått specifika uppdrag kring Sveriges västliga 
och östliga land- och sjöbundna transportleder och hamnar med koppling till de 
europeiska transportnätverken (TEN-T), erfarenhetsutbyte för samhällsplanering i 
samband med nya järnvägssträckningar och insatser runt lagstiftning kopplat till 
biodrivmedel.  
 
Utifrån ägarnas prioriteringar i de länsspecifika dokumenten kommer Brysselkontoret 
2020 fortsätta på inslagen linje. Målet är att å ägarnas vägnar främja möjligheter inom 
pågående TEN-T-översyn samt följa lagstiftning och finansieringsmöjligheter som 
gynnar utveckling av fossilfria samhällen. För att få igenom ändringar av TEN-T är det 
grundläggande med uppbackning från nationell nivå, vilket är ett arbete som 
genomförs av medlemmarna på hemmaplan. Brysselkontorets arbete på EU-arenan 
kompletterar detta arbete. I påverkansarbetet kan samordnade gränsöverskridande 
insatser ge en starkare röst i argumentationen och tydligare visa på ett europeiskt 
mervärde av investeringar i våra regioner. SBHSS kommer vidare följa utvecklingen av 
innovativa transportlösningar, samhällsbyggande utifrån begrepp så som smarta städer 
och samhällen och rörlighet i bred mening.  
 
Mål för SBHSS under 2020 
Att skapa gynnsamma förutsättningar för ägarna inför kommande TEN-T-översyn genom 

• Lobbyaktiviteter kopplat till TEN-T 

• Deltagande i EU:s korridorsforum 
 
 
2. Arbetsmarknad/kompetens 

Inför 2020 har ägarna visat på en fortsatt önskan om att tillföra ett internationellt 
perspektiv till kompetensförsörjningsarbetet på hemmaplan. Det gäller bland annat 
frågor gällande livslångt lärande, samverkan mellan utbildning och arbetsliv, strategisk 
kompetensplanering och ungas inträde på arbetsmarknaden. Dessa frågor är högt 
prioriterat för många europeiska regioner och därför stöttar EU-kommissionen 
regioner, och regionala aktörer, till europeisk samverkan för gemensamma lösningar 
till kompetensbrist.  
 

 

Källa: Pix Abay 

Källa: Pix Abay 
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Som ett sätt att möta behov av nödvändig kompetens strävar SBHSS medlemmar efter 
att öka deltagandet i europeiska projekt inom området. Aktiviteter kan öppna dörrar 
för medlemskap i strategiska partnerskap för kompetensutveckling, något som kan bli 
viktigare i nästa programperiod eftersom socialfondens budget kan minska samtidigt 
som Erasmus+ ökar. 
 
Mål för SBHSS under 2020 
Att förbereda ägarna på att kunna använda europeiska verktyg för 
kompetensförsörjning genom att  

• Analysera relevanta EU-program, synergier dem emellan och kopplingar till 
ägarnas arbete med smart specialisering  

 
 
3. Tillväxt och innovation  

Småland-Blekinge-Hallands forsknings- och innovationsengagemang på Brysselarenan 
kan, i sin enklaste form, innebära att man försöker styra forskningsmedel till våra 
medlemmar där möjligheten att konkurrera om europeisk medfinansiering är som 
störst. SBHSS styrkor kan utgöra en viktig länk i framväxten av europeiska värdekedjor, 
till exempel inom gröna näringar och digitalisering, vilket har stor betydelse för att 
stärka den egna regionens kapacitet och konkurrenskraft. Smarta 
specialiseringsstrategier utgör en viktig arbetsmetod för att öka resurserna för 
prioriterade utvecklingsområden. 
 
Mål för SBHSS under 2020 
Att säkerställa fortsatt tillgång till EU-medel i den nya programperioden genom att  

• Identifiera kritisk massa för specialiseringar och hitta samverkansformer inom 
geografier som är större än den egna regionen 

 

 
4. Hälsa och vård 

De utmaningar som vi möter kopplat till hälsa och vård, delar vi med övriga Europa. Det 
finns därför anledning att samarbeta kring dessa utmaningar, vilket EU stöttar via olika 
initiativ och med finansiering. Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden 
beslutade 2017 att inleda ett gemensamt projekt för att utveckla nära vården på 
hemmaplan genom att utbyta erfarenheter med andra europeiska regioner.  
 
Arbetet med att genomföra uppdraget och ta fram en färdplan har lett till insikten att 
det behövs ett mer strukturerat och långsiktigt sätt att organisera detta. Styrgruppen 
har därför även beslutat att medlemmarna ska utveckla en gemensam plattform för 
hälsa.  

Källa: EU-kommissionen 

Källa: Pix Abay 
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Mål för SBHSS under 2020 
Att verkställa utdelat uppdrag om nära vård genom att 

• Etablera en gemensam hälsoplattform för SBHSS  

• Genomföra erfarenhetsutbyten med andra europeiska regioner  
 
 
5. Gröna näringar, bioekonomi  

Bioekonomi är idag ett centralt begrepp inom det europeiska områdesöverskridande 
arbetet för att hantera miljö- och klimatmässiga utmaningar. I bioekonomin används 
förnybara biologiska resurser och avfall till biobaserade produkter, tjänster och energi, 
från land och hav. Kopplingen till cirkulär ekonomi lyfts nu allt tydligare – ett hållbart 
samhälle förutsätter både att bioekonomin är cirkulär och att den cirkulära ekonomin 
är biobaserad. Småland-Bleking-Hallands ägares intressen 2020 utgår framför allt från 
styrkor kopplade till skog, livsmedel, hållbart byggande och cirkulär ekonomi.  
  
Utifrån kompetens och kapacitet på hemmaplan samt aktualitet på europeiska arenan, 
kommer SBHSS under 2020 fokusera på hållbart byggande i trä. Smart Housing Småland 
är en nyckelaktör i arbetet. Även ägarnas arbete med att ta fram eller genomföra 
regionala skogsstrategier kan gynnas av aktivitet på den europeiska arenan. 
Strategierna i sig tycks även vara intressanta för andra europeiska regioner och 
institutioner att lära av.  
 
Mål för SBHSS under 2020 
Att profilera våra regioner på EU-arenan så att vi kan påverka EU-policy och skapa 
utvecklingsmöjligheter genom  

• Aktivt deltagande i dialogen med EU inom framför hållbart byggande 

• Aktivt deltagande i Brysselbaserade samarbeten så som European Region for 
Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)  

• Arrangemang av ett seminarium i Bryssel om hållbart byggande  
 
 
 
6. Europaforum  

Europaforum-konferensen startades på uppdrag av styrgruppen 2016 med syftet att 
öka EU-kompetensen hos aktörerna i våra län. Fjärde upplagan av Småland-Blekinge-
Hallands Europaforum äger rum i Falkenberg 24–25 september 2020. Eventet 
arrangeras av ägarna genom Region Halland i samarbete med Västsverige. Även 
Brysselkontoret delaktiga i genomförandet.  
 

Källa: EU-kommissionen 
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Mål för SBHSS under 2020 
Att genomföra Europaforum för att informera, diskutera och förankra det europeiska 
arbetet genom  

• Presentationer som visar hur våra regioner och dess aktörer påverkas 

• Arrangemang av dialogfora både politiker och tjänstepersoner i anslutning till 
konferensen (SBHSS styrgruppsmöte och ägarnas möte med EU-samordnare 
från den lokala nivån) 

  
 
 

Framåtblick  

I förhandlingarna fram till den nya programperioden startar, spelar vår nationella nivå 
en betydelsefull roll. Inte bara i förhandlingarna med andra medlemsstater, utan även 
vad gäller implementering av EU-finansiering i Sverige.  Det gäller i synnerhet regler och 
strukturer för hur vi uppfyller EU:s nödvändiga villkor för strukturfonderna. 2020 blir 
därför viktigt för att försäkra oss om att våra regionala ståndpunkter beaktas av den 
svenska nationella nivån i tillräcklig utsträckning. I Bryssel deltar vi i nätverk kring både 
sammanhållningspolitik och forsknings- och innovationspolitik. Även om möjligheten 
att påverka programutformningen på europeisk nivå befinner sig i slutstadiet och 
därför har minskat, cirkulerar tidig och viktig information som gör att våra huvudmän 
kan förbereda sig bättre på medellång sikt.  
 
Under 2020 finns det flera osäkerhetsfaktorer som kan förändra spelplanen. Vid sidan 
av frågetecken kring utgången av Brexit, förväntas en ny långtidsbudget för EU ros 
hamn. Storleken på de olika budgetposterna kommer påverka hur vi kan genomföra 
våra planer för den nya programperioden som förväntas starta 2021. En försenad 
programstart för den nya programperioden kan inte helt uteslutas.  
 
Säkrare är dock att EU-kommissionen ser ett stort behov av att höja innovationsgraden 
i samhället för att kunna upprätthålla vårt europeiska välstånd. Vi märker det till 
exempel när EU-medel i allt större utsträckning knyts till innovation oavsett tematiskt 
område. För effektiv användning av EU-medlen, ökar kraven på att Europas regioner 
arbetar med att välja ut styrkeområden. EU-kommissionens metod för arbetet är smart 
specialisering (S3). Småland-Blekinge-Halland kommer som alla regioner behöva se 
över både sina styrkeområden och innovationsstrukturer på hemmaplan för att i 
samma utsträckning som tidigare kunna ta del av både nationella medel, EU-medel och 
privat kapital.  
 
EU-kommissionen har tagit flera initiativ för att underlätta samarbete och knyta 
samman kompetenser över gränser till en helhet större än summan av varje enskild 

Källa: Pix Abay 
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kompetens. Samarbeten bygger oftast på regionernas styrkeprioriteringar (S3). Med 
ägarnas pågående arbete med S3, finns det en växande potential för aktörer i Småland-
Blekinge-Halland att använda sig av de allt betydelsefullare Brysselbaserade 
samarbetsplattformarna. Betydelsen av ägarnas närvaro i Bryssel kommer öka, både 
vad gäller tjänstepersoner och politiker. På så sätt säkerställs att vi är med i de 
grupperingar där utveckling sker – de som utvecklar nya tjänster, standarder och 
samtidigt sätter agendan för utformningen av nya utlysningar för EU-finansiering, i 
synnerhet för EU:s tematiska program. Dessa medel kan öka det regionala 
utvecklingskapitalet och bidra till att främja den utveckling som huvudmännen vill 
uppnå, inte minst genom att fördjupa och förlänga insatser av strukturfonderna.  
 
Att aktiviteter, finansiering och fler aktörer än innan allt mer knyts till prioriteringar och 
strategier betyder sannolikt att ett större innovations- och koordinationsansvar läggs 
på regioner som en del av det regionala utvecklingsansvaret. För att framgångsrikt 
fortsätta ta del av EU:s forskningsmedel, kommer lärosäten i ökande grad behöva bidra 
till och beakta regionala prioriteringar och styrkeområden. Det medför att vikten av 
samverkan mellan våra regioners aktörer blir allt betydelsefullare. 
 
 
 


