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Ägare/medlemmar 

Genom ett samarbetsavtal parterna emellan, är följande 
organisationer med i Småland-Blekinge-Hallandsamarbetet 
(SBHSS): Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings 
Län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Jönköping 
University och Linnéuniversitetet.  

Övergripande mål och långsiktig inriktning 

2019–2022 

SBHSS är till för att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i EU samt att öka 
samverkan mellan parterna och agera gemensamt i viktiga strategiska frågor, både på 
hemmaplan och på Brysselarenan. Den långsiktiga inriktningen av arbetet fokuserar på fem 
huvudområden. I länsspecifika dokument pekade ägarna inför 2021 ut hur de ville arbeta inom 
dessa områden, hur internationella och/eller EU-aspekter kompletterar insatser på hemmaplan 
– länsvis eller länsöverskridande. Se bild nedan. Utöver denna inriktning finns utrymme att verka 
även i andra frågor.  
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Resultatet finns hos ägarna 

Kopplingen mellan den europeiska arenan och hemmaplan är stark. Anledningen är att de frågor 
som EU arbetar med i stor utsträckning är desamma som våra medlemmar arbetar med 
dagligdags. Som en konsekvens kan en stor del av Småland Blekinge Halland South Swedens 
(SBHSS) resultat sökas i ägarnas ordinarie verksamhet. Härutöver landar många aktuella frågor 
hos den svenska nationella nivån, varför betydelsen av dialog med den regionala nivån 
understryks . Dels handlar det om att försäkra sig om att den nationella nivån i tidigt skede i EU:s 
beslutsprocess har tagit del av våra perspektiv inför förhandlingar med andra medlemsstater, 
dels handlar det om att vi i inför slutskedet i beslutsprocessen involveras för att införa såväl policy 
som finansiering i våra regioner.  

Ägarnas ökade policyengagemang 

Utifrån Brysselkontorets sammanställning och urval av 
policyfrågor som påverkar ägarna och för vilka det bedöms 
finnas potential att påverka, etablerades i slutet av året en pilot 
för en rapportörsgrupp inom skogsfrågor. I gruppen ingår både 
tjänstepersoner och politiker från SBHSS styrgrupp. 
Målsättningen är att i högre grad kunna ta fram gemensamma 
länsöverskridande positioner för att kunna agera tidigt i EU:s 
beslutsprocess, där vi har som störst inflytande. Att utgå från 
politiskt förankrade strategier har lett till en mer effektiv process för att besvara samråd och göra 
andra inspel. Engagemanget förväntas även komma till nytta i dialogen med vår svenska 
nationella nivå.  

Brysselkontoret  

Vid sidan av samarbete mellan ägarna, är det gemensamma Brysselkontoret sedan starten 2010 
ett viktigt verktyg för medlemmarna. Då en stor del av samarbetet i Småland Blekinge Halland 
South Sweden sker med Brysselkontoret som plattform, har aktiviteter knutna till EU:s 
dagordning en central plats. Aktiviteterna på den europeiska arenan är ett komplement till 
medlemmarnas arbete hemma i regionerna. Kontoret bemannades under större delen av 2021 
av tre heltidsanställda, men på grund av Corona-pandemin togs inga praktikanter emot.  

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 till nätverk och 
samarbetspartner samt öppna dörrar till EU-institutionerna för information och förmedling av 
ägarnas positioner.  

Kunskapshöjande insatser genom att Brysselkontorets medarbetare är behjälpliga som experter 
vid utbildningsinsatser hos medlemmarna och 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.  

*Vid sidan av löpande presentationer för våra ägare; tematiska arbetsgrupper, ledningsgrupper, politiska 
partier och andra aktörer i våra regioner, har Brysselkontoret även gjort dragningar för externa parter så 
som EuroRegion Baltics ledningsgrupp och presenterat vårt arbetssätt för Brysselbaserade nätverk och 
studenter.  

Omvärldsbevakning  

Varje år sammanfattar Brysselkontoret den löpande omvärldsbevakning i syfte att belysa vilka 
internationella frågor som ägare bör beakta nu och framöver. Det handlar om frågor som har EU-
relevans utifrån våra läns situationer där vi bedömer att EU:s eller andra europeiska aktörers 
aktiviteter föranleder Småland-Blekinge-Halland att se närmare på sitt engagemang på den 
europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan gälla EU-finansiering, 
lagstiftning/initiativ eller samarbetskonstellationer.  

Dialog i Bryssel med svensk nationell nivå 

Trots begränsningar som Coronakrisen medfört, har 
Brysselkontoret genom digitala kontakter skapat och 
underhållit kontakter på Brysselarenan. I likhet med tidigare år, 
ger Brysselarenan även goda möjligheter att framföra våra 
åsikter till den nationella nivån genom regelbundna möten med 
ansvariga för svenska myndigheter. SBHSS har haft möten med 
ansvariga tematiska råd och ambassadörer på den svenska EU-
ambassaden. Dessa fyller flera syften; dels att få information 
om hur förhandlingarna går mellan medlemsstaterna i frågor 
som är avgörande för den regionala nivån och vilken position 
vår svenska nationella nivå tar, dels att informera om hur vi 
jobbar med frågan. Det sistnämnda är särskilt viktigt, eftersom den nationella nivån ofta kliver in 
senare i EU:s beslutsprocess än den regionala nivån.  

Möte  om skogsfrågor mellan Svereg, 
ambassadören och tematiska råd vid 
den svenska EU-representationen.  
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Ett annat exempel är när den svenska nationella nivån ansåg att de mellanstatliga 
förhandlingarna om nya upphandlingsregler som kunde påverka den regionala och lokala nivån. 
EU-representationen bjöd in svenska regionkontor i Bryssel för överläggningar som resulterade 
att kontoren ordnade ett möte för våra ägares experter tillsammans med EU-kommissionens 
ansvarige handläggare på generaldirektoratet för handel. 

Brysselkontoret som dörröppnare och en plats för möten och profilering 

Medan besök av enskilda ägare eller grupper av naturliga skäl inte kunde ske under 2021, 
genomfördes i samarbete med Lärosäten Syds Brysselkontor ett virtuellt besök för 
Linnéuniversitetets ledningsgrupp.  

Med pandemin i beaktande, kunde Brysselkontorets ändå via online-möten fortsätta agera 
dörröppnare åt ägarna genom möten med EU-institutioner, enskilda råd på den svenska EU-
representationen och nätverk.  

Ägarnas engagemang på Bryssels EU-arena är mycket betydelsefull. När vi bidrar till seminarier, 
deltar i workshops och framför våra ståndpunkter, blir vår geografi och dess aktörer i ännu högre 
grad tillfrågade om vad vi tycker och om vi 
vill delta i samarbeten. Ett gott exempel på 
detta är  Smart Housing Smålands (SHS) väg 
mot sin ansökan till att bli en av goda 
exemplen och en hubb i EU:s stora projekt 
för en förbättrad boendemiljö (New 
European Bauhaus, NEB). SHS bidrog redan 
under NEB:s utformningsfas och har 
presenterat sina idéer och marknadsfört 
sitt kunnande både i Sverige och på EU-
arenan. I denna process har 
Brysselkontorets varit högst aktiva med 
idéer, erfarenheter och paneldeltagande i 
Almedalen. 

 

Kommunikation av löpande bevakning 

Året började traditionsenligt med att Brysselkontoret besökte ägarna för planering av konkreta 
insatser kopplade till prioriteringarna för året. Besöken i Småland-Blekinge-Halland är viktiga för 
Brysselkontorets personals förståelse för ägarnas situation. Samtidigt bidrar besöken till att 
medlemmarna får ett ökat europeiskt perspektiv i det dagliga regionala arbetet.  

Brysselkontoret tar årligen fram ett stort antal analyser över hur våra ägare kan förhålla sig till 
Brysselarenan som gäller samarbeten, lagförslag och finansiering. Dessa sprids dels via 
direktutskick, dels via på Småland-Blekinge-Hallands hemsida, där ett stort antal 

Smart Housing Smålands seminarium i Almedalen ”Hur 
bygger vi med fokus på vackert, hållbart och inkluderande”. 
Linda Reinholdsson, SBHSS; Mathilda Tham, LNU; 
Jens Dahlkild, I am Home; Linda Camara, Tengbom Arkitekter 

http://sbhss.eu/
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kunskapsbyggande artiklar samlas. För att skapa ytterligare mervärde för framför allt 
medlemmarnas kontaktpersoner, ger Brysselkontoret även ut ett veckobrev med fördjupad 
information och tips om hur ägarnas målsättningar bättre kan nås.  

Till informationsflödet hör även Brysselbrevet som dels förklarar storpolitiska skeenden i EU, dels 
ger inblick i nyttan och resultatet av Småland-Blekinge-Hallands internationella och 
gemensamma arbete. Brevet skickas ut till cirka 600 prenumeranter och sprids till fler.  

Med ökade behov av att ingå i rätt europeiskt samarbete har ägarnas profileringsbehov 
understrukits. Som ett resultat lanserade SBHSS en helt ny modern och visuellt attraktivare 
hemsida. En del är engelskspråkig och riktar sig till potentiella samarbetspartner och en del 
svenskspråkig och riktar sig till våra ägare. Adressen är www.sbhss.eu. 

 

  

http://www.sbhss.eu/
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Transport 

Under 2021 pågick en uppdatering av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Sträckor som 
ingår i TEN-T innebär åtagande för medlemsstaten vad gäller standard på infrastruktur och möjlighet 
att söka finansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Intresset från flera regioner är 
stort och inom SBHSS är frågan prioriterad av framförallt för Region Blekinge och Halland, men en 
övergripande bevakning har gjorts även åt andra ägare, till exempel genom bevakning av det årliga 
ScanMed-forumet. Brysselkontoret har även representerat medlemmarna i SKR:s EU-
transportgrupp, vilket har gett tillgång till information att dela med medlemmarna samt att lyfta 
frågor av vikt för oss.  Som ett led av bevakningen anordnade Brysselkontoret tillsammans med 
andra svenska regionkontor i Bryssel ett seminarium för hemmaplan om framtidens mobilitet. 

Som en del av sitt medlemskap i STRING-nätverket bedriver 
Region Halland påverkansarbete kopplat till EU:s transportpolitik 
och framför allt TEN-T. Brysselkontoret ingår som Region 
Hallands representant i den Brysselarbetsgrupp som tillsatts 
inom STRING. Brysselarbetsgruppen träffas regelbundet och har 
under året genomfört diverse aktiviteter i enlighet med den 
lobbyplan som tagits fram. I ramen för detta samarbete har 
Brysselkontoret bidragit till att ta fram ett positionspapper.  

Med EU:s Gröna giv, som sätter en tydlig riktning mot klimatneutralitet, har hållbar och grön 
mobilitet givits hög prioritet, inte minst genom regelverk (Fit for 55). Region Kalmar tog därför fram 
ett positionspapper för att kunna svara på EU:s samråd. Detta svar kommunicerade Brysselkontoret 
vidare till utvalda ledamöter i EU-parlamentet samt den svenska nationella nivån i Bryssel (den 
svenska EU-representationen). Region Kalmar har även profilerat sin biogassatsning genom en 
presentation om vikten av alternativa drivmedel i det betydelsefulla ERRIN-nätverket. 

I slutet av 2021 kom ett efterlängtat besked om EU-kommissionen att förlänger det svenska 
undantaget att kunna skattebefria drivmedel. Inom ramen för Regionsamverkan Syd utförde ägarna 
året innan ett påverkansarbete i denna fråga och Brysselkontoret bidrog med information till 
processen.    

 

Mål för SBHSS under 2021: Att skapa gynnsamma förutsättningar för ägarna inför kommande 
TEN-T-översyn och bidra till hållbara transporter genom  

• lobbyaktiviteter kopplat till TEN-T och deltagande i EU:s korridorsforum 

• bevakning av initiativ kopplat till hållbar mobilitet 

•   
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Tillväxt och innovation 

Medan våra ägare 2021 arbetade intensivt med både programmeringen av strukturfonderna samt 
Coronapaketets ReactEU, klarnade bilden av övrig EU-finansiering. Det står klart att EU:s 
konkurrensutsatta tematiska sektorsprogram spelar en delvis annan roll än tidigare när deras 
innovationsaspekt ökar i sin strävan mot att lyfta kapacitet till uppskalning. Regional prioritering och 
koordination betonas och metoden för detta är smarta specialiseringar. Därför är det betydelsefullt 
att samtliga regioner i SBHSS-samarbetet under 2021 har tagit fram smarta specialiseringsstrategier.  
Dessa strategier är dessutom många gånger biljetten för de  samarbeten som ofta är en 
förutsättning för framgångsrikt deltagande i sektorsprogrammen – en anledning till att engagemang 
i de Brysselbaserade nätverken blir allt viktigare.  

Tillsammans med övriga svenska regionkontor i Bryssel fördes tidigt en dialog med 
EU-parlamentarikern Erik Bergkvist som är den enda svenske ledamoten som vi har 
i EU-parlamentets  regionalutskott. Bakgrunden till dialogen var bland annat 
oroande signaler om regionernas roll när det stora Coronapaketet skulle rullas ut. 
Dessa signaler vidarebefordrades som underlag till de svenska regionernas dialog 
med den nationella nivån och bidrog även till regioners (t ex Halland) remissvar till 
Näringsdepartementet om Återhämtningsfaciliteten.  

Missions-konceptet (EU sätter mål om stora samhällsutmaningar, aktörer tar fram lösningar) inom 
EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa är en nyhet. I detta sammanhang har 
Region Blekinge fått uppmärksamhet både i på den svenska och europeiska arenan. Förutom att ge 
stöd till detta och partnersök, har Brysselkontoret även blivit till EU-kommissionen för diskussion 
om utformningen av Mission-konceptet. Något som verkar ha lett till flexiblare tolkningar för 
svenska NUTS 3-regioner. Denna roll underlättades av SBHSS ledarroll i ett betydande nätverks 
(ERRIN) arbetsgrupp för smart specialisering. ERRIN-nätverket har för övrigt även använts som 
plattform för att vara med och arrangera och erbjuda våra ägare matchmaking-event för att lättare 
kunna ta del av ovannämnda Horisont Europa-program. 

Med tillväxt för ögonen, tog SBHSS fram ett gemensamt idédokument utifrån vår våra styrkor och 
förutsättningar – ”Fortsatt tillväxt för fem regioner i södra Sverige”. Dokumentet är inte ett 
positionspapper, utan syftar till att belysa och tjäna som understöd vid dialoger. 

Till den nya programperioden fick EU:s långtidsbudget ett betydande tillskott genom det tillfälliga 
och tidsbegränsade programmet Next Generation EU (NGEU), medel som avsatts för att lindra 
effekterna av Coronaviruset. Mot bakgrund av minskade strukturfonder, sågs några av dessa 
program initialt som ett välkommet tillskott till det regionala arbetet. Betydande delar av medlen 
allokerades dock inte till regionala utvecklingsinsatser. Vid slutet av 2021 kvarstår frågor om 
medlens synergier med till exempel strukturfonder och övrig finansiering.   

Mål för SBHSS under 2021: Att marknadsföra SBHSS kompetenser och öppna dörrar till europeiska 
samarbeten för våra medlemmars kunskaps- och innovationsmiljöer genom att 

• profilera SBHSS kompetenser i Brysselbaserade nätverk  

Erik Bergkvist, EU-
parlamentariker (S) 
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Arbetsmarknad 

Med EU:s sociala agenda har EU tagit kliv mot arbetsmarknadsfrågor, vilket annars är en nationell 
kompetens. EU:s policyinitiativ är oftast en mellanstatlig fråga och regionernas roll i till exempel 
frågan minilöner är därför begränsad. Däremot står det klart att vi påverkas när medlemsstaterna 
enas kring gemensamma regler. Istället är regioner oftare engagerade i frågor som rör 
kompetensförsörjningsaspekten på arbetsmarknaden och samarbeten för att stärka kompetensen i 
samband med omställningar.  

Hittills har europeiska socialfonden (ESF) utgjort en viktig del i våra ägares arbete på 
arbetsmarknaden. Även framöver förväntas dessa medel spela stor roll. Eftersom det ser ut som om 
att ESF-medlen regionala koppling förändras och att strukturfondernas storlek har minskat för 
svenska regioner, ökar betydelsen för konkurrensutsatt EU-finansiering för att bredda basen av 
finansiering till kompetensinsatser i Småland-Blekinge-Halland. I synnerhet som medlen i till 
exempel Erasmus+, programmet för livslångt lärande, ökar.  

I sina analyser har Brysselkontoret visat hur EU:s insatser på kompetensförsörjningsområdet har fått 
en allt tydligare koppling till att stödja regionernas styrkeområden i deras smarta 
specialiseringsstrategier. EU:s konkurrensutsatta finansiering kan vara ett intressant alternativ för 
regioner som vill växla upp sina styrkor och i detta sammanhang behöver utveckla strategiska 
kompetenser. Vid sidan av att beskriva kompetensutvecklingsmöjligheter med Erasmus+, har 
Brysselkontoret därför kommunicerat nya projektmöjligheter i andra sektorsprogram, till exempel 
Digitala Europa med fokus på digitala kompetensprojekt i Småland-Blekinge-Halland och andra 
aktörer i geografin. Brysselkontorets beskrivningar av allianser för specifika yrkeskompetenser är 
ett steg mot att finna rätt samarbetspartner och på så vis öka möjligheterna för ta del av 
sektorsprogrammen.  

 

 

 

  

Mål för SBHSS under 2021: Att förbereda ägare att nyttja europeiska kompetens-
försörjningsverktyg genom att  

• analysera relevanta EU-program, synergier dem emellan och  

kopplingar till ägarnas arbete med smart specialisering   
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Hälsa och vård 

Sedan starten har SBHSS hälsoplattform spelat en avgörande roll för det internationella 
engagemanget i våra regioner. Förslaget att etablera en hälsoplattform kom utifrån tidigare 
styrgruppsuppdrag om att nyttja den europeiska arenan för att utveckla den nära vården. Man såg 
både behov och mervärde av ett mer strukturerat och långsiktigt samarbete i att verkställa 
uppdraget. Med organisationsstruktur på plats, har fokus 2021 varit att fortsätt inhämta kunskap 
via erfarenhetsutbyten. Det roterande ordförandeskapet innehades 2021 av Region Kronoberg och 
Brysselkontoret fortsatte med rollen som samordnare. Med Covid-pandemin närvarande, var 2021 
ett utmanande år, särskilt för hälso- och sjukvård, ändå har hälsoplattformen har genomfört 
årsplanen och uppfyllt sina mål till största del.  

Under 2021 utvecklades den politiska förankringen och deltagande har breddats genom dialog och 
samverkan med till exempel Linnéuniversitetet om synergier med deras engagemang i en digital 
europeisk innovationshubb med fokus på hälsa och deras samarbete kring häls med andra 
europeiska universitet inom ramen för Initiativet för Europeiska Universitet (EUniWell). Att 
hälsoplattformen i högre grad knyter an till och matchas av lärosätenas forskning är ett av de 
utvecklingsområden som identifierades  under året. Att i högre grad nyttja varandras potential för 
bevakning och matchmaking-event är ett annat. 

2021 fortsatte erfarenhetsutbyte med Emilia-Romagna-regionen. Utbytet 
har hjälpt oss att upptäcka gemensamma utvecklingsområden ännu 
tydligare. Både SBHSS och Emilia Romagna satsar på decentraliserad vård, 
det som i vårt fall handlar om nära vård. Från de exempel som vi delat såg 
vi i fyra digitala workshops under året närmre på just decentraliserad och 
samhällsbaserad vård, men även riskstratifiering, mental hälsa och 
elektroniska journaler. Förbehållslösa kontakter kring ett framtida utbyte 
med den tyska regionen Thüringen har även förts.  

2021 identifierade hälsoplattformen relevanta EU-program och tog fram en 
processbeskrivning för att i högre grad kunna nyttja EU-finansieringen. Arbetet har även inkluderat 
inhämtning av andras goda exempel och bättre samarbete parterna emellan på hemmaplan. 

 

  

Mål för SBHSS under 2021: Att verkställa utdelat uppdrag om nära vård genom att 

• fortsätta utveckla hälsoplattformen  

• genomföra erfarenhetsutbyten i linje med plattformens prioriteringar 2021 

• bevaka och analysera möjligheter för programperioden 2021–2027  
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Gröna näringar och bioekonomi 

Tidigare års insatser på området lade en god grund för 2021 års arbete och vi gladde oss åt att vårt 
och andras arbete ledde till att Sverige i slutet av 2021 fick ett förlängt undantag för skattebefrielse 
för biodrivmedel. Vi ser även att våra goda kontakter med EU-kommissionen, som skapats genom 
vår aktivitet på EU-arenan, har lett till att vi kommit in tidigt i beslutsprocessen, innan förslag 
formulerats. Likaså har SBHSS Brysselkontors engagemang och ledarskap i nätverk (ERRIN och 
ERIAFF) inneburit både synlighet och inflytande. Bland annat uppmärksammades SBHSS 
prioriteringar i ett seminarium i Bryssel där Linnéuniversitetet presenterade biobaserat byggande. 
Denna profilering underströks ytterligare när Brysselkontoret tillsammans med EU-kommissionen 
samt andra svenska och franska regioner arrangerade ett seminarium om cirkulärt byggande där 
Region Kalmar län presenterade. Eller när Smart Housing Småland för en internationell målgrupp 
berättade om hur de anser att EU:s stora projekt för en förbättrad boendemiljö (New European 
Bauhaus) bör utformas.  

Smart Housing Smålands har med stöd av Brysselkontoret för övrigt gjort en remarkabel resa under 
året mot en ansökan till att bli ett gott exemplen och en hubb i New European Bauhaus. 
Brysselkontoret har även kunnat bidra till ökad kunskap om EU-perspektivet på grön omställning. 
Tillsammans med de andra svenska regionkontoren anordnades ett seminarium för våra ägare om 
betydelsen och konsekvenser av EU:s Gröna giv.  

Policyutvecklingen på området sker i hög takt och flera lagförslag och initiativ berör Småland-
Blekinge-Halland, i synnerhet ur ett skogrelaterat perspektiv. Under året har våra ägare engagerat 
sig i framtagningen av en skogsstrategi för EU. Strategin i sig själv är inte bindande, men ligger till 
grund för målsättningar och normer som förväntas avspeglas i regelverk. Därför har vi svarat på 
både några samråd och en färdplan. Vi har även framfört dessa synpunkter till både EU-
representationen och den svenska EU-parlamentarikern Emma Wiesner.  

I slutet av året etablerades en pilot för rapportörsgrupp inom skogsfrågor. I gruppen ingår både 
tjänstepersoner och politiker från SBHSS styrgrupp. Målsättningen är att i högre grad kunna ta fram 
gemensamma länsöverskridande positioner för att kunna agera tidigt i EU:s beslutsprocess, i den 
fas vi har som störst inflytande. Engagemanget förväntas även komma till nytta i dialogen med vår 
svenska nationella nivå.  

Vid sidan av Brysselkontorets engagemang i nätverk i Bryssel för bioekonomi, har Region Kalmar län 
under 2021 fortsatt tagit särskilt ansvar för bioekonomi inom SBHSS. Genom att Brysselkontoret var 
med och drev en arbetsgrupp för växtbaserade proteiner i ett nätverk lades en god grund för 
ägarnas engagemang 2022. 

Mål för SBHSS under 2021: Att profilera våra regioner på EU-arenan så att vi kan påverka EU-
policy och skapa utvecklingsmöjligheter genom: 

• marknadsföra den regionala kompetensen för att SBHSS genom att lyfta  
goda regionala exempel i relevanta europeiska nätverk  

• bidra till att skapa goda förutsättningar för omställningen till ett fossilfritt  
samhälle och hållbart tillväxt genom policybevakning och -påverkan  
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Europaforum 

Den fjärde upplagan av Småland-Blekinge-Hallands 
Europaforum, kunde efter ett års Corona-paus anordnas i en 
mindre digital form tillsammans med Västsvenska EU-
konferensen under temat ”Den gröna och digitala 

omställningen – från EU till regional och lokal nivå”. 
Konferensen anordnas  av Region Halland och understöddes av 
Brysselkontoret.  Deltagande var bra och spritt över våra 
regioner samt fick mycket goda omdömen i utvärderingen.  

 

2022 – året framför oss 

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. 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 

Mål för SBHSS under 2021: Att, om Coronasituationen tillåter, genomföra Europaforum för att 
informera, diskutera och förankra det europeiska arbetet genom: 

• Presentationer som visar hur våra regioner och dess aktörer påverkas   

• Arrangemang av dialogfora för både politiker och tjänstepersoner i anslutning till  

konferensen (SBHSS styrgruppsmöte och möte med EU-samordnare från lokala nivån   
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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 för att sänka tröskeln för internationellt 
samarbete.. 

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. Det gäller allt från skogsfrågor, 
till transport och till energi. 

Trots att Coronaviruset förutses härja även under 2022, om än förhoppningsvis i minskad 
omfattning, finns det anledning att ha goda förhoppningar om Småland-Blekinge-Hallands 
internationella arbete. Inför 2022 ser flera av våra ägare ut att öka sitt europeiska engagemang på 
en rad områden. Engagemanget ledde till att våra åsikter och kompetenser efterfrågades i högre 
grad än innan av andra europeiska aktörer. SBHSS nya hemsida kommer i detta sammanhang passa 
bra!  

 


