SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-17
Styrgrupp för SBHSS
Tid och plats
Beslutande

09:00-10:30, Digitalt
Angelica Katsanidou (S), ordförande, Region Kalmar län
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Kristina Karlsson (C), Region Halland
Therese Svensson-Stoltz (S), Region Halland
Tommy Rydfeldt (L), Region Halland
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Malin Wengholm (M), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Bo Frank (M), Region Kronoberg
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Agneta Marell, rektor, Jönköpings universitet

Tjänstepersoner

Lena Neinhardt, internationell strateg, Region Halland
Marie Brander, sektionschef Internationellt samarbete, Region Jönköpings län
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län
Slawomir Demkowicz Dobrzanski, samordnare för internationella frågor,
Region Kronoberg
Kay Svensson, avdelningschef, Linnéuniversitetet
Nerrolyn Ramstrand, rektorsråd för internationalisering, Jönköpings universitet
Sven Kastö, kontorschef, Brysselkontoret
Linda Reinholdsson, handläggare Brysselkontoret
Moa Rosholm, regionsekreterare, Region Kalmar län

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

20-26

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Maria Frisk (KD)

Sekreterare

Moa Rosholm
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§ 20
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden godkänner
föredragningslistan.
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§ 21
Val av justerare
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden utser Maria Frisk
(KD) att tillsammans med ordförande justera protokollet.
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§ 22
Aktuellt i Bryssel
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Sven Kastö, kontorschef Brysselkontoret, redogör för aktuella händelser och
frågor och ämnen som diskuterats på EU-nivå den senaste tiden. Bland annat
fortsätter debatten kring migration och även eventuella uteblivna medel för
vissa stater som inte uppfyller alla kriterier i rättsstatsprincipen.
EU-kommissionens ordförande Ursula von den Leyen har sedan 2019, då
Den gröna given lanserade, prioriterat miljöfrågor. I somras kom
klimatinitiativet som kallas för Fit for 55. Initiativet innehåller en rad olika
åtgärder som krävs för att EUs medlemsländer ska kunna nå målet om att ha
sänkt koldioxidutsläppen med 55 procent i jämförelse med 1990-års nivåer
och att vara klimatneutrala till 2050. För regioner som gör inspel tidigt i EUs
beslutsprocess finns möjligheter att påverka.
Slutligen informerar Sven Kastö om att Smålands Blekinge Halland South
Sweden nu har en ny webbsida med två delar. Första delen riktar sig mot
utländska läsare och marknadsför ägarna på engelska och den andra delen
riktar sig mot svenska läsare med syfte att informera om möjligheter och
samarbeten.
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§ 23
Lägesrapport uppdrag - Policypåverkan
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden ger chefsgruppen
i uppdrag att utveckla ett pilotprojekt för policypåverkan kring ämnet skog.
Bakgrund
Robert Uitto (S), ledamot i Europaforum Norra Sverige, informerar
styrgruppen om Europaforum Norra Sverige (EFNS) som är den norra
motsvarigheten till Småland Blekinge Halland South Sweden.
Det är ett politiskt samarbete och en politisk mötesplats på lokal, regional,
nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att
säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas när EU utformar politik, att
utveckla och bidra till ett gott flernivåstyre i EU och i Sverige. Att föra EUpolitiken närmare medborgarna i norra Sverige och att öka kunskap och
medvetenhet om EU-politik i politiska organ i de fyra nordligaste regionerna
är också en del av syftet.
Bakom överenskommelsen att prioritera och samarbeta i EFNS står de
regionala politiska organisationerna som arbetar med regionala
utvecklingsfrågor, det vill säga regionerna i Norrbotten, Västerbotten
Västernorrland och Jämtland Härjedalen samt kommunförbundet i
Västernorrland och Norrbottens Kommuner. Dessa uppdragsgivare utser
politiker som politiska rapportörer att ingå i varsin tematisk arbetsgrupp att
representera den egna regionen för en mandatperiod. Inom varje arbetsgrupp
utpekas en samordnande rapportör som har en viktig roll i att säkerställa
samarbetet mellan EFNS olika arbetsgrupper. Rapportörerna ska företräda
sakkunskap i forumets prioriterade områden, vara föredragande och
företräda EFNS externt.
Arbetet i EFNS bygger på gemensamma ståndpunkter – positionspapper.
Positionerna tas alltid i konsensus vid så kallade rapportörsmöten, över partioch länsgränser. I samband med rapportörsmötena, som äger rum varje
kvartal, återger rapportörerna aktiviteter och arbete som skett sedan
föregående möte. Europaforum Norra Sveriges rapportörer är ansvariga för
innehållet i positionerna och dess förankring på hemmaplan.
EFNS har tjänstemannagrupper kopplat till varje tematiskt fokusområde
samt en kommunikatörsgrupp. Anställda vid norra Sveriges
representationskontor i Bryssel, North Sweden European Office, ingår i
lämpliga arbetsgrupper. North Sweden European Office omfattar samma
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geografi som EFNS och är också i hög grad nätverkets direktlänk till EUarenan.
Slutligen diskuterar styrgruppen att ett pilotprojekt för policypåverkan inom
träområdet ska startas upp eftersom det är en mycket viktig fråga för
huvudmännen samt en högaktuell fråga inom EU, där SBHSS har möjlighet
att påverka genom att framföra synpunkter tidigt i processen. En
kontaktpolitiker per län ska utses omgående och meddelas till Helena
Nilsson, Region Kalmar län.
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§ 24
Lägesrapport uppdrag - Hälsa
Beslut
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar
informationen till protokollet.
Bakgrund
Linda Reinholdsson, handläggare, ger en kort statusuppdatering gällande
uppdraget med hälsoplattformen.
De aktiviteter som planerats in har genomförts med undantag för aktiviteten
att ta upp kontakten med Norra Nederländerna eftersom samarbete med
andra regioner är prioriterade.
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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§ 25

Ärendenummer RUN 2021/349

Verksamhetsplan och budget 2022, Småland Blekinge
Halland South Sweden - Brysselkontoret
Beslut
Styrgruppen föreslår att respektive huvudman godkänner verksamhetsplan
och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden 2022.
Bakgrund
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för
2022 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECDstudier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner,
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas
strategiska dokument.
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. SBHSS Verksamhetsplan 2022
3. SBHSS Budget 2022
Protokollsutdrag till: Samtliga huvudmän
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§ 26
Sammanträdesdatum 2022
Beslut
Styrgruppen fastställer sammanträdessamtal under 2022 för styrgruppen
Småland Blekinge Halland South Sweden till 28 februari, 30 juni (1 juli), 16
september samt 1 december.

Comfact Signature Referensnummer:
1194422
9

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Moa Rosholm
SMS (+46730937054)
68682ac2497a4ecba977e508f230518c
2021-10-12 11:35:16 +02:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Angelica Katsanidou
SMS (+46706688412)
2f7a621ec8614321b451bd39bbb1b0cc
2021-10-12 12:12:35 +02:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Maria Frisk
E-post (maria.frisk@rjl.se)
21a16d81a71642629a7f0605a9917814
2021-10-12 14:51:41 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-12 14:51:46 +02:00
Ref: 1194422
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1194422

Sida 1/1

