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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 
samt att öka samverkan mellan ägarna i viktiga strategiska frågor, såväl på den europeiska arenan som på 
den svenska. 

 

Ägare 

Följande organisationer deltar vid ingången till 2022 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 2022 av tre heltidsanställda. Under 2022 hoppas vi att 
Coronasituationen tillåter att vi åter kan ta emot två praktikanter per termin.   

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. 
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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 i samverkan med medlemmarna även för 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.  

* Kan begränsas eller ske i annan form på grund av Coronarelaterade restriktioner 

 

Verksamhetsplan 2022 

Verksamhetsplanen är ett dokument som speglar ägarnas fokus för 2022 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. Aktiviteterna på den 
europeiska arenan är ett komplement till ägarnas arbete på hemmaplan.  

 

Långsiktig verksamhetsinriktning 2019–2022 

Till grund för verksamhetsplanen för 2022 ligger en fyraårig 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 
 

Övriga underlag till verksamhetsplanen för 2022 

Verksamhetsplanen för 2022 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECD-studier i 
regionerna, regionala utvecklingsstrategier, policyöversikter, länsspecifika dokument och Brysselkontorets 
omvärldsbevakning (se nedan). Därutöver ges även utrymme för att kunna hantera frågor som styrgruppen 
beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet på EU-arenan, vilka matchas av ägarintressen. 
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Omvärldsbevakningen 

Varje år tar Brysselkontorets fram en omvärldsbevakning som bygger på ett urval av EU-frågor som har EU-
relevans utifrån våra ägares situationer. Följaktligen görs bedömningen att EU:s eller andra europeiska 
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 och -lagstiftning eller 
samarbeten. 
 

Policyöversikt  

Under 2021 kompletterades den långsiktiga verksamhetsidén genom att EU-frågor av särskild vikt gavs 
särskilt fokus. Det handlar om att vi identifierade för oss kritiska frågor inom lagförslag och initiativ från EU-
arenan. Urvalskriterierna tar dels stor hänsyn till vilken grad vi påverkas, dels i vilken utsträckning vi har 
reella möjligheter att påverka utvecklingen. Översikten uppdateras löpande och tjänar som ett viktigt 
underlag till ägarnas länsspecifika dokument.  

  

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.  
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Inom den långsiktiga verksamhetsinriktningens ramar, ligger medlemmarnas prioriteringar för 2022 i 
följande områden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Arbetsmarknad 

➢ Internationalisering 

och ökad rörlighet  

➢ EU-finansiering  

➢ Erfarenhetsutbyten 

Mål 2022: Bevaka Bryssel-
baserade nätverk för 
möjligheter till finansiering 
och erfarenhetsutbyten  

 

Transport 

➢ TEN-T 

➢ Grön mobilitet 

➢ Automatiserad mobilitet 

➢ Höghastighetsjärnvägar 

Mål 2022: Bevaka SBHHS-
intressen i TEN-T-översyn 
och förutsättningar för grön 
mobilitet 

 

Tillväxt och 
innovation 

➢ Utvecklingskapital 

➢ Smarta innovativa 

näringar 

➢ Digitalisering 

Mål 2022: Bidra till tematiska 
mål i S3-prioriteringar och 
profilera styrkor i nätverk 

 

Hälsa och vård 

➢ Nära vård 

➢ Digitalisering – eHälsa 

➢ Äldrefrågor 

Mål 2022: Verkställa hälso-
plattformens planer för 2022  

 

 

 

Gröna näringar, 
bioekonomi 

➢ Skog och trä 

➢ Fossilfria transporter 

➢ Livsmedel 

➢ Cirkulär ekonomi 

Mål 2022: Profilera SBHHS 
kompetens på EU-arenan 
och påverka EU-policy 
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Prioriterade områden 2022 

1. Transport  

Under 2021 har ägarnas engagemang för transportfrågor framför allt rört det 
europeiska transportnätverket (TEN-T) och dess finansieringsprogram Connecting 
Europe Facility (CEF). Transport och inte minst TEN-T, är en fråga där ägarna till viss del 
har olika intressen, vilket påverkar Brysselkontorets arbetssätt som till stor del har 
handlat om bevakning. Frågor såsom fossilfria transporter, nya transportlösningar och 
effektivare transportsystem är dock av generellt intresse för alla och har successivt 
påverkat uppdragen till Brysselkontoret.  
 
Utifrån ägarnas prioriteringar i de länsspecifika dokumenten kommer Brysselkontoret 
2022 fortsätta på inslagen linje. Grunden för SBHSS bevakning kopplar till utvecklingen 
kring EU:s Gröna giv och strategi för hållbar och smart mobilitet. Det handlar dels om 
att bevaka våra olika intressen inom pågående TEN-T-översyn, dels om att följa 
lagstiftning/initiativ, innovation och finansieringsmöjligheter som påverkar utveckling 
av hållbara transporter, till exempel regler för biobränslen, statsstöd, elnät samt goda 
exempel. 
 
Mål för SBHSS under 2022 
Att bevaka SBHHS-intressen i TEN-T-översyn, förutsättningar för grön mobilitet samt 
aktiviteter, samarbeten och erfarenhetsutbyten i relevanta Brysselbaserade nätverk. 
 
 
 
2. Arbetsmarknad/kompetens 

Hos ägarna präglades 2021 av programarbetet med strukturfonder och att ta fram 
smarta specialiseringsstrategier. Uppdragen till Brysselkontoret har därför varit 
begränsade. Livslångt lärande, samverkan mellan utbildning och arbetsliv, strategisk 
kompetensplanering och ungas inträde på arbetsmarknaden är dock prioriterade frågor 
för många europeiska aktörer. EU-kommissionen uppmuntrar regioner till europeisk 
samverkan för gemensamma lösningar av kompetensbrist kopplat till regionernas 
smarta specialiseringsstrategier. Erasmus +, programmet för livslångt lärande, har fått 
en ökad budget och tröskeln för tillgång programmet är relativt låg jämfört med andra 
konkurrensutsatta sektorsprogram. Särskilt aktuellt är kompetenser kopplat till EU:s 
gröna giv och digitalisering, där finansiering från Erasmus+ kan användas för insatser i 
våra gröna eller digitala näringar.  
 
Inför 2022 intresserar sig ägarna för att använda EU-medel som Erasmus+ för ökad 
rörlighet hos studenter, personal och för specifika yrkeskompetenser kopplade till 
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smarta specialiseringsstrategier samt Horisont Europa för innovation kring lärande och 
kommunikation. Vidare uttrycker man önskemål om erfarenhetsutbyten för att 
vidareutveckla verktyg för arbetsmarknadens behov.  
 

Mål för SBHSS under 2022 
Att bevaka Brysselbaserade nätverk för att identifiera möjligheter till finansiering och 
erfarenhetsutbyten. 
 
 
3. Tillväxt och innovation  

Under 2021 har ägarnas insatser fokuserats kring arbetet med att ta fram smarta 
specialiseringsstrategier (S3) och att utveckla policyarbetet kring gröna näringar. EU:s 
fokus på innovation sätter avtryck på allt från lagstiftning till finansiering. Jämte 
traditionella strukturfondsprogram, bedöms konkurrensutsatta tematiska EU-program 
såsom Horisont Europa, Digitala Europa och Erasmus+ få ökad betydelse för det 
regionala utvecklingskapitalet. Vid sidan av att våra ägare fokuserar sina insatser mot 
utlysningar där våra styrkor (S3) betonas, blir det allt viktigare att vi ingår som en länk i 
framväxten av europeiska värdekedjor. Det gäller till exempel gröna näringar och 
digitalisering, vilka båda har stor betydelse för att stärka den egna regionens kapacitet 
och konkurrenskraft.   
 
Under 2022 vill ägarna öka det europeiska engagemanget och innovationsgraden inom 
en rad områden som knyts till våra S3: Besöksnäring, träförädling, food tech, hållbara 
material, intelligenta system (AI), blå och gröna näringar, hälsoinnovation och cirkulära 
affärsmodeller. För att göra detta behöver vi nyttja potentialen i EU:s finansiering, 
digitalisering och Mission-metoden samt delta i europeisk policyutveckling där 
möjligheter och hot identifieras. Goda exempel från och samarbeten med 
Brysselbaserade nätverk blir här mycket betydelsefulla.  
 

Mål för SBHSS under 2022 
Att bidra till ägarnas tematiska mål i S3-prioriteringar samt att öppna dörrar till 
europeiska samarbeten för våra medlemmars kunskaps- och innovationsmiljöer 
 

 
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. 2020 
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utvecklades samarbetet till SBHSS hälsoplattform, i syfte att skapa mer effektiva 
strukturer för lärande och aktiviteter kopplat till den europeiska arenan. Vid sidan av 
detta arbetar även flera regioner med att främja innovationskluster på hälsoområdet. 
Under 2021 har hälsoplattformen genomfört lärandeaktiviteter tillsammans med andra 
regioner, men även undersökt närmre vilka möjligheter som finns i EU:s 
finansieringsprogram 2021–2027.  

Under 2022 planeras fortsatta erfarenhetsutbyten med europeiska regioner. Samtidigt 
uttrycks en önskan om att utveckla innovationsaspekten genom deltagande i EU:s 
forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Flera av våra medlemmar har en 
aktiv roll i plattformen Health Innovation of Sweden (HIOS) som blivit utpekad som 
svensk kandidat till att bli en europeisk digital innovationshubb (EDIH), vilket skapar 
möjligheter för digitala lösningar inom vården.  

Mål för SBHSS under 2021  
Att verkställa utdelat uppdrag om nära vård genom att genomföra gemensamma 
erfarenhetsutbyten med europeiska regioner och omsätta dessa erfarenheter i den 
egna verksamhetens arbete att utveckla den nära vården. 
 
5. Gröna näringar, bioekonomi  

Gröna given är en av de högst prioriterade satsningarna för von der Leyen-
kommissionen. Den ses som en tillväxtstrategi och sätter ramarna för EU:s åtgärder 
kopplat till klimatutmaningen de kommande åren. Genomförandet av gröna given är 
därmed central för SBHSS arbete kopplat till gröna näringar och bioekonomi. I 
bioekonomin används förnybara biologiska resurser och avfall till biobaserade 
produkter, tjänster och energi, från land och hav. Kopplingen till cirkulär ekonomi är 
numera tydlig – ett hållbart samhälle förutsätter både att bioekonomin är cirkulär och 
att den cirkulära ekonomin är biobaserad. Under 2021 har våra ägare engagerat sig för 
att påverka policyutvecklingen, främst inom frågor som rör skogen och dess 
användning. Smålands skogsstrategi och Smart Housing Småland har haft en nyckelroll 
i detta arbete. Med vårt delade ledarskap i ERRIN-nätverkets arbetsgrupp för 
bioekonomi, har vi fått tillgång till en bred information på ett tidigt stadium.  

2022 utgår Småland-Bleking-Hallands ägares intressen från våra styrkor inom skog, 
livsmedel, hållbart byggande och cirkulär ekonomi. Inom ramen för EU:s initiativ Ett 
nytt europeiskt Bauhaus är hållbart byggande i trä ett underområde där Brysselkontoret 
kommer fortsätta stötta Smart Housing Småland. Medlemmarnas behov föranleder 
vidare att uppmärksamheten riktas mot vattenförsörjning och lösningar för ett 
fossilfritt samhälle. De aktiviteter som ska genomföras omfattar både marknadsföring 
av kompetenser och policypåverkan.  
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Mål för SBHSS under 2022  
Att profilera våra regioners kompetenser på EU-arenan så att vi kan påverka EU-policy 
och skapa utvecklingsmöjligheter. 
 
 
 
6. Europaforum  

Europaforum-konferensen startades på uppdrag av styrgruppen 2016 med syftet att 
öka EU-kompetensen och engagemanget hos aktörerna i våra län. Småland-Blekinge-
Hallands Europaforum ställdes dessvärre in 2020 på grund av Coronakrisen, men 2021 
genomfördes två digitala evenemang i Region Hallands regi. Med reservation för 
Coronarestriktioner, planerar Region Halland att under våren 2022 genomföra 
Europaforum i samarbete med Västsvenska EU-konferensen. Avsikten är att förankra 
det europeiska arbetet genom presentationer och diskussioner som visar hur våra 
regioner och dess aktörer påverkas. I anslutning till konferensen planeras även 
dialogfora för både politiker och tjänstepersoner (SBHSS styrgruppsmöte och ägarnas 
möte med EU-samordnare från den lokala nivån) 
 
 
Mål för SBHSS under 2022 
Att, om Coronasituationen tillåter, genomföra Europaforum med tillhörande möten. 
  
 
 

Framåtblick  

Inför 2022 går vi från en planerings- till en genomförandefas – vi känner i stort sett till 
förutsättningarna. Med våra smarta specialiseringsstrategier på plats finns goda 
förutsättningar för kompetensbaserat europeiskt samarbete och därmed ökade 
chanser att ta del av EU:s konkurrensutsatta tematiska finansiering – betydelsefullt då 
strukturfondernas andel av det regionala utvecklingskapitalet minskar framöver. 

Ledorden från EU-kommissionens sida inför 2022 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. 
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Framgångsrikt regionalt arbete på EU-arenan med nya förutsättningar påverkas av 
SBHSS ägares kapacitet att aktivera smart specialisering (S3) 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 innan 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, är det en fördel att lärosäten i ökande grad bidrar till och 
beaktar regionala prioriteringar och styrkeområden. På samma sätt är det bra att 
regionerna i ökande grad inkluderar lärosätenas styrkor i sina S3-prioriteringar. Det 
medför att vikten av samverkan mellan våra regioners aktörer blir allt betydelsefullare. 
Regioners utveckling mot ökad samordning av insatser och aktörer är en förutsättning 
för att dra nytta av möjligheterna som erbjuds på EU-arenan och en fördel på den 
svenska arenan. Utvecklingen medför i vissa avseende förändrade arbetssätt för 
ägarna. I denna process är Brysselkontorets input en naturlig del. 

Med en viss osäkerhetsfaktor för Coronaepidemins utveckling, ser det i dagsläget ut 
som om vi tar steg mot en normalisering med inslag av nya arbets- och rörelsevanor.  

Nya klimatrapporter som presenterades under 2021 torde ge ett momentum för 
ytterligare lagstiftning och initiativ på EU-nivå, utöver det som redan är beslutat. 

 
 
 
 


