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§ 11
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden godkänner
föredragningslistan.
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§ 12
Val av justerare
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden utser Sven
Sunesson (C) till justerare.
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§ 13
Aktuellt i Bryssel
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Sven Kastö, kontorschef Brysselkontoret, informerar styrgruppen om det
EU-toppmötet som genomfördes i slutet på juni där deltagarna bland annat
diskuterat mänskliga rättigheter, vaccinationsläget gällande covid-19 och
migrationsfrågan.
EU-arbetet under 2021 kommer gå från förberedelser till genomförande där
den digitala agendan ses som ett verktyg och den så kallade Gröna given ses
som målsättningar som påverkar alla områden.
Vidare informerar Sven Kastö om kommande förutsättningar för
strukturfonder och sektorsprogram. För att kunna ta del av alternativa medel
till strukturfonderna ökar behovet av internationellt samarbete. Regionerna
förväntas ansöka om EU-medel men även att koordinera regionala
prioriteringar och att samla länets resurser och aktörer. För att möjliggöra
detta är det viktigt att det regionala innovationsansvaret tydliggörs, att
nationella medel anpassas så att synergieffekter kan uppnås och att regionala
medel öronmärks för EU-initiativ som regionens aktörer deltar i.
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§ 14
Omvärldsbevakning
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Brysselkontors omvärldsbevakning bygger på ett urval av frågor som har
internationell relevans utifrån huvudmännens situationer. Det är ett
strategiskt beslutsunderlag som beskriver förutsättningar, trender och
policyer på kort och lång sikt.
Omvärldsbevakningen är indelad i två kategorier:
Strategiska ärenden: Breda utmaningar av strategisk vikt. Här presenteras ett
urval av områden och frågor som bedöms föranleda aktivitet hos
medlemmarna på kort till medellång sikt. En överblick av varje strategiskt
område, följs av ett antal aktuella frågor som Brysselkontoret bedömer som
betydelsefulla. Här beskrivs även pågående aktiviteter och hur SmålandBlekinge-Halland kan agera framöver.
Övriga ärenden: Frågor som syftar till att ge huvudmännen större möjlighet
att förbereda sig för framtiden. Detta utifrån vad som sker på EU-arenan kan
påverka Småland-Blekinge-Halland inom en snar framtid och kan leda till
uppdrag för organisationen.
Sven Kastö, kontorschef Brysselkontoret, redogör för styrgruppen kring
följande områden :


Strukturfondernas andel av det regionala utvecklingskapitalet
minskar och konkurrensutsatta sektorsprogram blir därför viktigare



Sektorsprogrammen har alla stort fokus på innovation och gröna samt
digitala målsättningar vägleder oavsett tematiskt område



Vikten av samarbete mellan aktörer på hemmaplan är ofta en
förutsättning för att kunna ta del av internationella samarbeten –
smarta specialiseringsstrategier är en betydelsefull metod för detta
samarbete



Nödvändigheten av internationella samarbeten ökar när
sektorsprogrammen fokuserar alltmer på skala upp regionala styrkor
och koppla dem till europeiska samarbeten som kompletterar den
egna regionens styrkor



Regioners engagemang på den europeiska arenan (lagförslag,
strategier, EU-program och samarbeten) ligger till grund för EUfinansiering
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Datum

Region Kalmar län

2021-07-01

I dokumentet Omvärldsbevakning – Maj 2021 finns mer utförlig information
om strategiska ärenden och hur de aktualiseras inom SBHSS.
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§ 15
Lägesrapport uppdrag - Hälsoplattformen
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör Region Kronoberg, ger en
lägesrapport gällande Hälsoplattformen.
Det övergripande målet med plattformen är att genom samarbete, lärande
och nya perspektiv bidra till utveckling av regionernas hälsa, vård och
omsorg. Målet under 2021 är att fortsätta inhämta kunskap via utbyte med
andra europeiska regioner och nå ut bredare med denna kunskap i den egna
organisationen för att bidra till att utveckla den nära vården, samt att
identifiera gemensamma utvecklingsområden för att ytterligare stärka de
gemensamma europeiska insatserna.
I dagsläget arbetar medlemmarna med att etablera ett mer långsiktigt
samarbete och gå från uppbyggnad av plattformen till genomförande av
aktiviteter. Ordförandeskapet är roterande och under 2021 är det Region
Kronoberg som är ordförande.
En redogörelse över utfallet av planerade aktiviteter ges. Att boka ett
uppföljningsmöte med Emilia-Romagnaregionen i norra Italien återstår
eftersom det fått flyttas fram på grund av coronapandemin. Att utveckla ett
kommunikationsmaterial planeras till hösten 2021.
Slutligen får styrgruppen information om de aktiviteter som planerats i
närtid; att nå bredare ut i verksamheten, att fortsätta kontakten med
regionerna Emilia-Romagna samt Türingen, att samarbeta inom
hälsoplattformen kring möjligheter att delta i EU-projekt samt att kartlägga
gemensamma intressen som utgångspunkt för samarbeten och projekt.
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§ 16

Ärendenummer RUN 2021/284

Slutrapport uppdrag - Fortsatt tillväxt för fem regioner i
södra Sverige
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden godkänner
slutrapporten Fem regioners fortsatta tillväxt i södra Sverige.
Bakgrund
Utifrån en förenklad nationell samhälls- och behovsbeskrivning i
kombination med starkt påverkansarbete från storstäder och glesbygd,
uppdrog styrgruppen våren 2020 SBHSS att ta fram ett underlag som belyser
styrkor och behov för att stärka vår röst i nationella beslutssammanhang.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2021
2. Slutrapport – Fem regioners fortsatta tillväxt i södra Sverige
Protokollsutdrag till: Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland,
Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Jönköpings universitet
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§ 17

Ärendenummer RUN 2021/286

Ny verksamhetsinriktning för samarbetet inom SBHSS
2023-2026
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden uppdrar åt
chefsgruppen att påbörja en process för att ta fram en ny fyrårig
övergripande verksamhetsinriktning för SBHSS.
Bakgrund
Småland Blekinge Halland South Swedens nuvarande verksamhetsinriktning
och samarbetsavtal (2019-2022) löper ut. Arbetet med att förnya
dokumenten behöver inledas för att fånga olika viljeriktningar. Nuvarande
verksamhetsinriktning fokuserar på fem huvudområden:


Transport



Tillväxt och innovation



Arbetsmarknad



Hälsa



Gröna näringar och bioekonomi

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2021
2. Samarbetsavtal 2019-2022
Protokollsutdrag till: Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland,
Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Jönköpings universitet
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§ 18

Ärendenummer RUN 2021/287

Områden för policypåverkan
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden
godkänner informationen om underlaget för policypåverkan 2020.
Bakgrund
För att bättre kunna engagera sig i frågor som ligger tidigt i beslutsprocessen
har Brysselkontorets kansli tagit fram ett underlag med lagförslag och
initiativ från EU som påverkar SBHSS ägare. Utifrån underlaget har ägarna
pekat ut några tematiska områden där vi har gemensamma intressen och där
vi bedömer att påverkansarbete är viktigt.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2021
2. Policyområden för gemensamt intresse
Protokollsutdrag till: Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland,
Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Jönköpings universitet
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§ 19
Anmälningsärenden
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till styrgruppen för kännedom:
Verksamhetsplan och budget 2021, Småland Blekinge Halland South
Sweden – Brysselkontoret, RUN 2020/567


Beslut från Region Jönköpings län om Verksamhetsplan och budget
Småland Blekinge Halland South Sweden 2019-2022



Beslut RS 2021-02-10, Verksamhetsplan och budget 2021, Småland
Blekinge Halland South Sweden - Brysselkontoret
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