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Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län, ordförande 
Kristina Karlsson (C), Region Halland 
Tommy Rydfeldt (L), Region Halland  
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län 
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län 
Bo Frank (M), Region Kronoberg 
 

Tjänstepersoner Ulrika Bertilsson, biträdande regional utvecklingsdirektör, Region Halland  
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län  
Sven Kastö, kontorschef, Brysselkontoret 
Ann-Charlotte Larsson, professor och vicerektor för internationalisering, innovation och 
samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet. Ersättare för Peter Aronsson, rektor, 
Linnéuniversitetet 
Nerrolyn Ramstrand, professor och rektorsrådgivare, Jönköpings universitet 
Antje Schreyer, EU-samordnare, Region Kalmar län 
Slawomir Demkowicz-Dobrzanski, samordnare internationella frågor, Region Kronoberg  
Agnes Savetun, regionsekreterare, Region Kalmar län 
Moa Rosholm, regionsekreterare, Region Kalmar län 
 

   

Justering Sker digitalt. 
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Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Kristina Karlsson (C)   
  
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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§ 27   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden godkänner 
föredragningslistan. 
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§ 28   

Val av justerare 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden utser Kristina 
Karlsson (C) att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
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§ 29   

Aktuellt Bryssel 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Sven Kastö, kontorschef Brysselkontoret, redogör för aktuella händelser, 
frågor och ämnen som diskuterats på EU-nivå den senaste tiden.  
I Belgien har pandemin tagit fart på nytt och samhället har delvis börjat 
stänga ner. Det är möjligt att arbeta på kontoret en dag i veckan men hårdare 
restriktioner lär komma.  
Sven Kastö lyfter migrationskrisen i Polen och Belarus, samt energikrisen i 
Europa.  
Avslutningsvis informerar Sven Kastö om att Brysselkontoret har anställt en 
ny medarbetare, Sandra Jansson, som kommer att arbeta som EU-
handläggare. 
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§ 30   

Lägesrapport - Pilot policyarbete skog 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Pär-Gustav Johansson (M) informerar om policyarbetet som bedrivs i 
pilotgruppen för skogsbruk och skogsråvaror. Syftet med gruppen är att 
påverka EU-policy till fördel för huvudmännens hållbara 
utvecklingsmöjligheter, samt vara aktiva i EU-diskussioner i ett tidigt skede. 
På mötet med pilotgruppen den 19 november bestämdes att gemensamma 
positionspapper ska tas fram, vilka sedan kan lämnas till EU-kommissionen 
eller andra EU-institutioner.  
Några av de gemensamma positioner som redovisas på mötet är att SBHSS 
ser positivt på europeiska samarbeten i skogsrelaterade frågor där 
skogsägarna ges information, incitament och stöd för att sköta skogarna på 
bästa hållbara sätt. Bland annat inom följande områden:  

• finansiella incitament för tillhandahållande av ekosystemtjänster,  

• samarbete och finansiellt stöd i samband med förebyggande åtgärder 
och bekämpning av skadedjur, sjukdomar, stormskador och 
skogsbränder,  

• ökad forskning framförallt när det gäller anpassning till 
klimatförändringar,  

• utveckling av gemensam fjärranalys. 
Samtidigt lyfts brister på hur den nya EU-skogsstrategin beaktar ett antal 
punkter. Framförallt handlar det om brister kopplade till småskalig 
ägarstruktur och stor betydelse för samhällsekonomin, bruk och skydd av 
skogen samt hållbara skogsprodukter. 
Vid nästa möte med pilotgruppen är målsättningen att enas om de 
gemensamma positionerna, därefter ska de förankras i respektive 
organisation. Samtliga är eniga om att den fortsatta processen bör gå relativt 
snabbt.  
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§ 31   

Lägesrapport uppdrag - Hälsa 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Linda Reinholdsson, handläggare Brysselkontoret, informerar om arbetet 
med Hälsoplattformen. Målen för 2021 presenteras samt årsplanen för 2022. 
De grundläggande målen för 2021 är att fortsätta inhämta kunskap via 
utbyten med andra europeiska regioner, nå ut bredare med kunskap i den 
egna organisationen för att bidra till att utveckla den nära vården, samt att 
identifiera gemensamma utvecklingsområden för att ytterligare stärka de 
gemsamma europeiska insatserna. Linda Reinholdsson redogör för vilka 
aktiviteter som har genomförts under året och vilka teman som varit 
kopplade till aktiviteterna.  
Under 2022 ligger fokus på att utveckla samverkan mellan lärosäten samt 
fortsätta att planera för och genomföra fler utbyten.  
Vidare är det Region Kalmar län som kommer att vara ordförande i 
hälsoplattformen under 2022.  
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§ 32   

Styrgruppsmöte juni 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, informerar om ändrade datum 
för styrgruppsmötet i juni. De nya datumen är 29 – 30 juni 2022.  
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§ 33   

Europaforum 2022 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden noterar 
informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Ulrika Bertilsson, biträdande regional utvecklingsdirektör, informerar om 
planeringen inför Europaforum 2022. Datumen för konferensen är fastställda 
till den 12-13 maj.  
På agendan finns bland annat frågor om EU-finansiering, nya och igångsatta 
program samt frågor kring stad och land. Det kommer även finnas möjlighet 
att välja bland olika studiebesök.  
Ulrika Bertilsson informerar även om ett webbinarium med koppling till 
Europaforum 2022 som kommer att genomföras redan den 17 december.   
Helena Nilsson, regionalutvecklingsdirektör, ser över behovet av ett möte 
med styrgruppen i samband med Europaforum 2022. Frågan lyfts igen på 
nästa styrgruppsmöte den 28 februari.  
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