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Ägare/medlemmar 

Följande organisationer var med i Småland-Blekinge-
Hallandsamarbetet (SBHSS) under 2020: Region Blekinge, 
Region Halland, Region Jönköpings Län, Region Kalmar län, 
Region Kronoberg, Jönköping University och 
Linnéuniversitetet.  

Övergripande mål och långsiktig inriktning 

2019–2022 

SBHSS är till för att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i EU samt att öka 
samverkan 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 2020 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.  
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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 utsträckning är desamma som våra medlemmar arbetar med 
dagligdags. Som en konsekvens kan en stor del av Småland Blekinge Halland South Swedens 
(SBHSS) resultat sökas i ägarnas ordinarie verksamhet. Härutöver landar många aktuella frågor 
hos den svenska nationella nivån, varför betydelsen av dialog med den regionala nivån 
understryks . Dels handlar det om att försäkra sig om att den nationella nivån i tidigt skede i EU:s 
beslutsprocess har tagit del av våra perspektiv inför förhandlingar med andra medlemsstater, 
dels handlar det om att vi i inför slutskedet i beslutsprocessen involveras för att införa såväl policy 
som finansiering.  

Brysselkontoret  

Vid sidan av samarbete mellan ägarna, är det gemensamma Brysselkontoret sedan starten 2010 
ett viktigt verktyg för medlemmarna. Kontoret bemannades 2020 av tre heltidsanställda och 
därtill tre praktikanter, två under våren och en under hösten. 

Kontorets huvudsakliga uppgifter är: 

Intressebevakning av frågor prioriterade av ägarna som bland annat gäller analyser av politiska 
initiativ och lagförslag, programutformning, finansieringsformer samt deltagande i 
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, informerar och rådger 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. 

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 ägarna och dess aktörer på plats i Bryssel i syfte att skapa 
förutsättningar för att kunna ingå i nödvändiga samarbeten.  
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Transport 

Just nu pågår en uppdatering av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Sträckor som ingår 
i TEN-T innebär åtagande för medlemsstaten vad gäller standard på infrastruktur och möjlighet att 
söka finansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Intresset från flera regioner är 
stort och inom SBHSS är frågan prioriterad av framförallt för Region Blekinge och Halland. En 
övergripande bevakning görs åt samtliga ägare och under året har även gemensamma insatser gjort.  

Brysselkontoret har haft möten med EU-parlamentarikerna Jakop 
Dalunde samt å Region Blekinges vägnar Johan Danielsson, vilka är 
aktiva i framtagandet av EU-parlamentets ståndpunkt inför TEN-T-
förslaget och det europeiska signalsystemet (ERTMS). Detta har lett 
till ytterligare möten med Dalundes sekretariat. Brysselkontoret har 
även representerat medlemmarna i SKR:s EU-transportgrupp, vilket 
har gett tillgång till information att dela med medlemmarna samt 
att lyfta frågor av vikt för oss.   

Som en del av sitt medlemskap i STRING-nätverket bedriver Region Halland påverkansarbete 
kopplat till EU:s transportpolitik och framför allt TEN-T. Brysselkontoret ingår som Region Hallands 
representant i den Brysselarbetsgrupp som tillsatts inom STRING. Brysselarbetsgruppen träffas 
regelbundet och har under året genomfört diverse aktiviteter i enlighet med den lobbyplan som 
tagits fram, såsom ett seminarium under European Week for Cities and Regions om den 
gemensamma OECD-studien. Brysselkontoret har bidragit till att ta fram både själva lobbyplanen 
och positionspapper. STRING har även svarat på en rad samråd och för detta har Brysselkontoret 
fungerat som en länk mellan regionen och STRING-sekretariatet.  

Med EU:s Gröna giv, som sätter en tydlig riktning mot klimatneutralitet, har hållbar och grön 
transport seglat högre upp på EU:s transportagenda. Frågan har sedan tidigare haft relevans för 
SBHSS medlemmar. En möjliggörare för den gröna omställningen är finansiering. Då allt mer EU-
medel riktas åt detta håll har Brysselkontoret tagit fram en översikt gällande finansiering till grön 
transport kommande programperiod. Analyser har även gjorts av Gröna given och de åtgärder som 
lanserats under året på transportområdet. Regelverk spelar också en viktig roll, inte minst gällande 
drivmedel. Inom ramen för Regionsamverkan Syd har ägarna under året utfört påverkansarbete för 
att förlänga det svenska undantaget att kunna skattebefria drivmedel och Brysselkontoret har 
bidragit med information till processen. Region Kalmar län har även gett inspel till EU:s strategi för 
integrering energisystem med fokus på biogas.  

 

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  

Bildkälla: Europeiska kommissionen 
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Tillväxt och innovation 

Utifrån förutsättningarna för den nya programperioden 2021 – 2027, har ett intensivt arbete inletts 
inom SBHSS för att anpassa sig till nya förutsättningar för EU-finansiering 
och för att leva upp till förväntningar på ökat regionalt ansvar för 
innovation och koordination av aktörer och insatser.  

För att bistå ägarna i programutformningen av strukturfonderna, har 
Brysselkontoret samordnat möten mellan SBHSS ägare och både EU-
kommissionen och den svenska EU-representationen, samt bidragit till 
organisation och moderering av en gemensam konferens anordnad av de 
svenska regionkontoren i Bryssel. På konferensen sammanfördes 
representanter för Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Vinnova. 

Nödvändigheten att fokusera arbete och investeringar för att kunna ta del av EU-medel och 
samarbeten, föranledde att den regionala processen riktades mot att utveckla smarta 
specialiseringsstrategier. Brysselkontoret deltog och bidrog med kunskapsunderlag och analyser till 
våra ägares arbetsgrupper. Det har bland annat gällt nya förutsättningar för EU:s strukturfonder, i 
synnerhet (1) uppfyllningskraven för smart specialisering, (2) den nya finansieringen i EU:s 
återhämtningsplan samt (3) de nya regionala komponenterna som ingår i EU:s kommande 
forsknings- och innovationsprogram (Horisont Europa) och digitala program (Digitala Europa).  

SBHSS analyser har under 2020 nyttjas i flera externa sammanhang. Till exempel i nationella dialoger 
om europeisk forsknings- och innovationspolitik genom dialog med Vinnova om utformande av en 
nationell strategi för Horisont Europa. Även EU-institutioner och europeiska regionala nätverk har 
intresserat sig för SBHSS analyser vad gäller kopplingar mellan strukturfonder, smart specialisering 
och Horisont Europa. Analyserna utgår från att skapa goda förutsättningar för små- och medelstora 
regioner. I denna kontext har den nya arbetsmetoden i Horisont Europa, ”Missions”, blivit 
Brysselkontorets styrka och hävstång till europeiskt intresse tack vare engagemang i Region 
Blekinge. Brysselkontoret var bland de första europeiska regionkontor, och enda svenska, som har 
blivit inbjuden av EU-kommissionen för att delta i utformningen av den externa finansiering som 
knyts till Missions i Horisont Europa. Därmed har kontakter etablerats med både beslutsfattare och 
europeiska nätverk som underlättar att påverka EU:s forskning- och innovationspolitik till 
gynnsamma förhållanden för SBHSS.   

Brysselkontorets profileringsarbete av regionala innovationsmiljöer och starkare position i 
europeiska nätverk har bidragit till ingångar för SBHSS ägare att ta del av konkurrensutsatt EU-
finansiering genom förfrågningar om deltagande i konsortier för programutlysningar. Nyckeln till 
det ökade europeiska intresset att samarbete med SBHSS innovationsmiljöer är tätare kontakt och 
inkludering av Brysselkontoret i sammanhang på hemmaplan.  

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 samverkans-  
former inom geografier som är större än den egna regionen     

Bildkälla: Europeiska kommissionen 
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Arbetsmarknad 

När pusselbitarna för EU:s nya långtidsbudget succesivt föll på plats, stod det klart att förändringar 
i EU-finansieringen får konsekvenser för ägarna under kommande programperiod 2021 – 2027. 
Hittills har europeiska socialfonden (ESF) utgjort en viktig del i våra ägares arbete på 
arbetsmarknaden. Eftersom det ser ut som om att ESF-medlen kommer 
minska för Småland-Blekinge-Halland och andra svenska regioner, ökar 
betydelsen för konkurrensutsatt EU-finansiering för att bredda basen 
av finansiering till kompetensinsatser i Småland-Blekinge-Halland. I 
synnerhet som medlen i till exempel Erasmus+, programmet för 
livslångt lärande, ökar.  

I sina analyser har Brysselkontoret visat hur EU:s insatser på 
kompetensförsörjningsområdet har fått en allt tydligare koppling till 
att stödja regionernas styrkeområden i deras smarta specialiseringsstrategier. EU:s 
konkurrensutsatta finansiering kan vara ett intressant alternativ för regioner som vill växla upp sina 
styrkor och i detta sammanhang behöver utveckla strategiska kompetenser. Vid sidan av att 
beskriva kompetensutvecklingsmöjligheter med Erasmus+, har Brysselkontoret därför 
kommunicerat nya projektmöjligheter i programmet Digitala Europa med fokus på digitala 
kompetensprojekt i Småland-Blekinge-Halland och andra aktörer i geografin.  

Vad gäller kompetens kopplat till specifika sektorer, har SBHSS även tagit fram ett kunskapsunderlag 
om kompetens inom hälso- och sjukvården. På den europeiska arenan, i det europeiska regionala 
innovationsnätverket ERRIN, har SBHSS varit med och arrangerat webbinarium om kompetens inom 
skogssektorn.  

För att ge våra ägare möjlighet att ta konkreta steg mot att nyttja ovannämnda program, har 
Brysselkontoret under året förmedlat information om hur våra medlemmar kan delta på match-
making event för Erasmus+ projekt i nätverk där vi är medlemmar.  

EU:s långtidsbudget fick under 2020 ett betydande tillskott genom tillfälliga och tidsbegränsade 
program Next Generation EU (NGEU), medel som avsatts för att lindra effekterna av Coronaviruset. 
Mot bakgrund av minskade strukturfonder, till exempel ESF, sågs några av dessa program initialt 
som ett välkommet tillskott till det regionala arbetet med kompetensfrågor. Eftersom dialogen med 
den nationella nivån inte upplevdes som tillfredsställande och betydande delar av medlen inte 
allokerades till regionala utvecklingsinsatser, gjorde SBHSS under slutet av året inspel via SKR till 
regeringen. Vid årets utgång rådde ännu oklarhet kring till vilken grad NGEU-medel kommer kunna 
förstärka våra ägares insatser i kompetens- och arbetsmarknadsfrågor. 

  

Mål för SBHSS under 2020: Att förbereda ägare att nyttja europeiska kompetens-
försörjningsverktyg genom att  

• analysera relevanta EU-program, synergier dem emellan och  

kopplingar till ägarnas arbete med smart specialisering   

Bildkälla: Europeiska kommissionen 
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Hälsa och vård 

2020 var första året för SBHSS hälsoplattform. Förslaget att etablera en hälsoplattform kom utifrån 
tidigare styrgruppsuppdrag om att nyttja den europeiska arenan för att utveckla den nära vården. 
Man såg både behov och mervärde av ett mer strukturerat och långsiktigt samarbete i att verkställa 
uppdraget. Fokus för året har därför varit att etablera själva plattformen, samt att genomföra 
erfarenhetsutbyten med andra europeiska regioner.  

Trots att det varit ett utmanande år, särskilt för hälso- och sjukvård, har uppstarten gått bra och 
hälsoplattformen har genomfört årsplanen och uppfyllt sina mål till största del. Det finns nu en tydlig 
organisationsstruktur och förväntningar på engagemang. Ordförandeskapet roterar årligen och 
under 2020 har Region Jönköping län lett arbetet. Brysselkontoret har getts rollen som samordnare. 
Tillsammans har man tagit fram en tydlig årsplan med regelbundna avstämningar. Kommunikation 
är en annan del som utvecklats och det finns nu även månadsbrev och informationsmaterial.  

Förutom dessa uppbyggande aktiviteter har en rad lärandeaktiviteter redan genomförts. En god 
kontakt med den italienska samarbetsregionen Emilia-Romagna har etablerats och avsikten var att 
besöka regionen våren 2020. Detta var på grund av 
pandemin inte möjligt. I väntan på ett fysiskt besök 
anordnades under hösten två webbinarium, där vi dels lärt 
känna varandras system bättre, dels delat exempel på 
utveckling som pågår. Utbytet har hjälpt oss att upptäcka 
gemensamma utvecklingsområden ännu tydligare. Både 
SBHSS och Emilia Romagna satsar på decentraliserad vård, 
det som i vårt fall handlar om nära vård. Från de exempel 
som vi delat finns intresse att titta närmre på just 
decentraliserad och samhällsbaserad vård, men även riskstratifiering, mental hälsa och elektroniska 
journaler. Året slutade med att planera in fyra gemensamma workshops på just dessa teman. Rent 
administrativt är hälso- och sjukvårdssystemen snarlikt uppbyggda, vilket också förenklat utbytet 
mellan SBHSS och Emilia-Romagna. De många online-mötena har bidragit till att stärka den 
långsiktiga relationen med Emilia-Romagna.  

Hälsoplattformen har även genomfört ett antal kunskapshöjande insatser. Vidare har underlag 
tagits fram om EU-finansiering på hälsoområdet och om europeiska satsningar på kompetensfrågor, 
vilka har gett en bättre förståelse för och kunskap om de möjligheter som finns att nyttja framöver. 
Region Kronoberg har även genomfört en undersökning av andra svenska regioners struktur för 
europeiskt engagemang på hälsoområdet, samt vilka resurser och förutsättningar SBHSS 
medlemmar har för sitt engagemang i hälsoplattformen. Det har gett en bra bild både över vad vi 
kan uppnå utifrån våra förutsättningar och var vi bör fokusera vår vidareutveckling. 

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   
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Gröna näringar och bioekonomi 

I början av 2020 släppte EU-kommissionen den europeiska gröna given, vilket har intensifierat EU:s 
insatser för den gröna omställningen – väl i linje med prioriteringar och styrkeområden på 
hemmaplan. SBHSS har de senaste året arbetat strategiskt för att ta en aktiv roll på den europeiska 
arenan inom det gröna området. Profileringen har gett resultat och 2020 valdes SBHSS 
Brysselkontor ut som en av ledarna i arbetsgruppen för bioekonomi i det främsta regionala 
nätverket för innovation, ERRIN, med drygt 120 medlemmar. Ledarskapet innebär stor synlighet och 
inflytande och utifrån SBHSS prioriteringar sattes ljuset på tillgången på innovativ kompetens inom 
skoglig sektor genom ett webbinarium, där Linnéuniversitetet och Smålands skog- och trästrategier 
presenterade. Brysselkontoret har även skapat synlighet genom att delta i 
samordnandet av ett informellt skogsnätverk för nordiska regioner i 
Bryssel.  

SBHSS har stöttat Smart Housing Smålands internationaliseringsarbete för 
framför allt hållbart byggande i trä. Det finns ett ökande intresse för ämnet 
hos både EU-kommissionen och europeiska regioner och städer. För att 
placera oss centralt i dialogen arrangerades ett webbinarium tillsammans med kontakter som 
knutits under tidigare Brysselbesök. Webbinariumet lockade både högprofilerade talare och en stor 
publik.  

Under hösten anordnade SBHSS tillsammans med fyra andra europeiska regioner ett partnerevent 
på temat växtbaserade proteiner i syfte att utbyta erfarenheter och få information om EU:s 
satsningar inom området. Nya kontakter med ledande aktörer knöts och som en följd är SBHSS med 
och startar en arbetsgrupp inom nätverket ERIAFF om just växtbaserade proteiner.  

Under året har SBHSS även gjort flera påverkansinsatser utifrån såväl möjligheter som hot. Det 
handlar om inspel kopplat till biologisk mångfald, energiintegrering, cirkulär ekonomi, EU:s 
skogsstrategi och taxonomi. Flera av har haft småländska trä- och skogsstrategierna som avsändare. 
Att utgå från politiskt förankrade strategier har lett till en mer effektiv process för att besvara 
samråd och göra andra inspel. Vi ser tydligt att våra goda kontakter med EU-kommissionen, som 
skapats genom vår aktivitet på EU-arenan, har lett till att vi kommit in tidigt i deras beslutsprocess, 
innan förslag formulerats. Marknadsföring av kompetenser och påverkansarbete stärker varandra.  

Region Kalmar län har tagit särskilt ansvar för bioekonomi inom SBHSS. Som ett sätt att skapa större 
engagemang har Region Kalmar län med stöd från Brysselkontoret arrangerat ett webinarium om 
bioekonomi för handläggare hos medlemmarna och det finns planer för att göra detta till en 
återkommande aktivitet. 

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   

 



Sida 08  Verksamhetsberättelse 2020 
   

 

Europaforum 

Den fjärde upplagan av Småland-Blekinge-Hallands Europaforum, fick under 
Coronaåret 2020 tyvärr ställas in. Däremot anordnades en uppskattad online-
konferens för ägarnas chefs- och styrgrupp där den svenska 
Europaparlamentarikern Alicia Bah-Kuhnke, Annika Wäppling-Korzinek, 
ställföreträdande chefen för EU-kommissionens representation i Stockholm samt 
Karolina Riedel, budgetråd vid den svenska EU-representationen till EU, gav sin 
syn på viktiga frågor just nu för den regionala nivån.   

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor 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 praktikanter. Huvudsakliga uppgifter har varit att:  

• bevaka lagstiftning och initiativ 

• bevaka finansieringsformer  

• bevaka samverkansplattformar  

• ge service till medlemmarna                    

• marknadsföra och profilera våra regioner 

• bidra till kunskapshöjande insatser i Bryssel och hos medlemmarna 

Omvärldsbevakning  

Två gånger per år sammanfattar Brysselkontoret 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 situationer där vi bedömer att EU:s eller andra europeiska 
aktörers aktiviteter föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang på den 
europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-finansiering, 
lagstiftning/initiativ eller samarbetskonstellationer.  

 

 

Alice Bah-Kuhnke, 
Bildkälla: EU-parlamentet 

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 för både politiker och tjänstepersoner i anslutning till  

konferensen (SBHSS styrgruppsmöte och möte med EU-samordnare från lokala nivån   
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Dialog i Bryssel med svensk nationell nivå 

Trots begränsningar som Coronakrisen medfört, har Brysselkontoret 
genom digitala kontakter skapat och underhållit kontakter på 
Brysselarenan. Brysselarenan ger även goda möjligheter att framföra 
våra åsikter till den nationella nivån genom regelbundna möten med 
ansvariga för svenska myndigheter. SBHSS har haft möten med 
ansvariga tematiska råd och ambassadörer på den svenska EU-
ambassaden. Dessa fyller flera syften; dels att få information om hur 
förhandlingarna går mellan medlemsstaterna i frågor som är 
avgörande för den regionala nivån och vilken position vår svenska 
nationella nivå tar, dels att informera om hur vi jobbar med frågan. Det sistnämnda är särskilt viktigt, 
eftersom den nationella nivån ofta kliver in senare i EU:s beslutsprocess än den regionala nivån.  

Ett annat exempel är ett tidigare nämnt seminarium i Bryssel där flera svenska myndigheter 
sammanfördes för att diskutera och söka synergier i EU-program i kommande programperiod. På 
seminariet deltog representanter för Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Vinnova. 

Brysselkontoret som mötesplats och dörröppnare 

Innan Coronakrisen slog till användes Brysselkontoret som mötesplats för Euroregion Baltic (ERB) 
som bland annat träffade representanter från EU-kommissionen. Därefter har Brysselkontorets 
personal via online-möten kunnat fortsätta agera dörröppnare åt ägarna genom möten med EU-
institutioner, enskilda råd på den svenska EU-representationen och nätverk. Ett exempel är den 
dialog som förts under hösten med EU-kommissionens avdelning 
för regionala frågor (DG Regio) för att få klarhet i vilka krav som 
ställs kring programmeringen av våra strukturfonder. Dessa möten 
ger båda parter god information. 

Vidare har möten med de svenska EU-parlamentarikerna Jörgen 
Warborn (M), Jakop Dalunde (Mp) och Johan Danielsson (S) 
genomförts. Mötena har gällt olika aspekter av transportpolitik 
och flera av våra ägare har spelat in information till dessa möten.  

Kommunikation av löpande bevakning 

Året började traditionsenligt med att Brysselkontoret besökte ägarna för genomgång av konkreta 
insatser kopplade till prioriteringarna för året. Besöken i Småland-Blekinge-Halland är viktiga för 
Brysselkontorets personals förståelse för ägarnas situation. Samtidigt bidrar besöken till att 
medlemmarna får ett utökat europeiskt perspektiv i det dagliga regionala arbetet.  

Brysselkontoret tar årligen fram ett stort antal analyser över hur våra ägare kan förhålla sig till 
Brysselarenans som gäller samarbeten, lagförslag och finansiering. Dessa sprids dels via 
direktutskick, dels via på Småland-Blekinge-Hallands hemsida, där ett stort antal kunskapsbyggande 

Möte med Torbjörn Haak, ambassadör 
vid Sveriges EU-representation. Ett av 
få fysiska möten 2020. 

http://sbhss.eu/
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artiklar samlas. För att skapa ytterligare mervärde för framför allt medlemmarnas kontaktpersoner, 
ger Brysselkontoret 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.  

2021 – året framför oss 

Inför 2021 ser det ut som om vi har färre osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till än tidigare år. Både 
Brexitförhandlingarna och EU:s långtidsbudget roddes i hamn i sista sekund. Förvisso medför de 
utdragna budgetförhandlingarna att EU-programmen startar med en försening, men en ny spelplan 
med nya möjligheter är likväl på plats för våra ägare under de kommande åren.  

Medan möjligheterna att påverka programutformningen på europeisk nivå minskar, ökar 
betydelsen av den svenska implementeringen av EU-program och tillhörande strategier (RIS3). 
Dialogen med vår nationella nivå är i detta sammanhang avgörande och EU betonar vikten av 
regional involvering. Det gäller till exempel användningen av EU:s 
Coronarelaterade stödpaket Next Generation EU. I synnerhet då mycket talar 
för att strukturfondernas andel av det regionala utvecklingskapitalet minskar 
framöver.  

Ledorden från EU-kommissionens sida inför 2021 är grön och digital 
omställning. I övrigt betonas 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. EU-kommissionen har tagit flera initiativ för att underlätta 
samarbete och knyta samman regioners kompetenser över gränser till en helhet större än summan 
av varje enskild kompetens. Den nya programperioden handlar således i hög grad om att öppna 
dörrar till europeisk samverkan för aktörer i regionens innovationssystem och att fokusera på de 
möjligheter som länkar bäst till våra medlemmars prioriteringar och styrkor. Framgångsrikt regionalt 
arbete på EU-arenan med nya förutsättningar påverkas av SBHSS ägares kapacitet att aktivera smart 
specialisering (RIS3) för att uppfylla EU-kommissionens strukturfondskriterium om åtgärder för 
internationellt samarbete. Att synliggöra och marknadsföra regionens kompetenser blir därför allt 
viktigare för den regionala nivåns förmåga att kunna ta del av europeiskt kapital för investeringar. 

Att aktiviteter, finansiering och fler aktörer än tidigare allt mer knyts till prioriteringar och strategier, 
betyder 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. På samma sätt behöver regionerna i ökande grad inkludera lärosätenas styrkor i 
sina RIS3-prioriteringar. Det medför att vikten av samverkan mellan våra regioners aktörer blir allt 
betydelsefullare. 
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Trots att Coronaviruset förutses härja även under 2021, finns det anledning att ha goda 
förhoppningar om Småland-Blekinge-Hallands internationella arbete. Under 2020 ökade flera av 
våra ägare sitt europeiska engagemang på en rad områden. Engagemanget ledde till att våra åsikter 
och kompetenser efterfrågades i högre grad än innan av andra europeiska aktörer. För att svara mot 
ökat externt intresse och behov av att koppla egna kompetenser till andras i Europa, kommer SBHSS 
hemsida att byggas om. Vid sidan av informationen som riktar sig till ägarna, kommer hemsidan att 
kompletteras med information och profilering som riktar sig till en internationell läsarkrets. 


