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Missa inte detta,
varmt välkommen!

Den gröna och digitala omställningen
– från EU till regional och lokal nivå

Webbinarium
17 december
kl. 10.00-11.30
Anmäl dig här!

Ledorden för EU är den gröna och digitala omställningen. Under webbinariet
tittar vi närmare på vad detta innebär för regional och lokal nivå. För att lägga en god
grund kommer Mats Engström, Senior rådgivare och analytiker vid Sieps, inleda
med en genomgång av EU:s arbete för den gröna och digitala omställningen.
Det gröna och digitala omställningsarbetet pågår redan på lokal och regional nivå.
Under ledning av moderatorn Sven Kastö kommer en kunnig panel att diskutera detta
utifrån olika perspektiv.
Panelen består av:
• Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
• Thomas Riste, ledamot i Europeiska regionkommittén
• Jens Larsson, head of public affairs vid Göteborgs hamn
Webbinariet är ett förevent till Västsvenska EU-konferensen och Småland Blekinge
Hallands Europaforum som kommer äga rum på plats i Falkenberg 2022.
Webbinariet är ett kunskaps- och inspirationstillfälle för kollegor och beslutsfattare
som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.

MEDVERKANDEN OCH INFORMATION
Sven Kastö, kontorschef för Småland Blekinge Halland South Swedens
Brysselkontor (SBHSS). SBHSS är ett samarbete mellan fem regioner och två
lärosäten. Det gemensamma Brysselkontoret fungerar som medlemmarnas förlängda
arm och dörröppnare till den europeiska arenan. Sven leder webbinariet och
modererar paneldiskussionen.

Mats Engström, Senior rådgivare och analytiker vid Svenska institutet för
europapolitiska studier (Sieps) med inriktning på miljö- och näringspolitik. Sieps är en
statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor
för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Förutom analytiker vid Sieps är Mats även författare och har under många år arbetat
med europafrågor. Under åren runt millennieskiftet arbetade han även bland annat
som enhetschef på miljödepartementet och som politiskt sakkunnig åt Anna Lindh på
UD. Mats har även varit chefredaktör på tidningen Ny teknik och ledarskribent på
Aftonbladet.
Thomas Riste, ledamot i Europeiska regionkommittén. Thomas är en av de svenska
ledamöterna i Europeiska regionkommittén. Thomas sitter i utskottet för territoriell
sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER). Regionkommittén (ReK) är ett
rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt
och regionalt perspektiv.
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg.
Som regional utvecklingsdirektör driver Christel den regionala utvecklingen i
Kronoberg sedan 2016. I Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg
2025, är hållbar utveckling i fokus. Kronobergs utveckling påverkas av vad som
händer i omvärlden och av sina egna förutsättningar.
Jens Larsson, head of public affairs vid Göteborgs hamn.
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och en mittpunkt för Sveriges
infrastruktur. Hamnen har valt att göra hållbarhet till en integrerad del av hela sin
verksamhet och arbetar intensivt med flera innovativa projekt. Göteborgs hamn AB är
en del av Göteborgs stad men är helt självfinansierad.

Webbinariet sänds via Zoom från Arena Varberg och är kostnadsfritt.
Fredagen den 17 december, klockan 10.00 – 11.30.
Anmäl dig senast 16 december. Bekräftelse på din anmälan samt länk till sändningen
kommer att skickas ut senast veckan innan webbinariet.
Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se
Frågor om innehåll besvaras av Lena Neinhardt: Lena.Neinhardt@regionhalland.se

