
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-30 

 
  

Styrgrupp för SBHSS   
 
Tid och plats 09:20-12-10, Thon Hotel EU, Bryssel 
Beslutande 
 

Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar län, ordförande 
Magnus Johansson (S), Region Blekinge 
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge 
Elin Petersson (M), Region Blekinge 
Kristina M 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 
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län 
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län 
Bo Frank (M), Region Kronoberg 
Ann-Charlotte Larsson, vice rektor, Linnéuniversitetet 
 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Sven Kastö, kontorschef 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, § 16 
Ulrika Bertilsson, biträdande regional utvecklingsdirektör 
Jane Ydman, regiondirektör 
Agneta Marell, rektor, §§ 13–20 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör 
Kay Svensson, avdelningschef 
Lena Neinhardt, internationell strateg 
Martin Broberg, EU-handläggare 
Sandra Jansson, EU-handläggare 
John Wernberg, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 11–20  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Magnus Johansson (S)   
  
Sekreterare John Wernberg 
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§ 11   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden godkänner 
föredragningslistan med tillägg av följande informationsärenden: 
Slutsatser från styrgruppskonferensen 29 juni 2022. 
Diskussion kring styrgruppskonferensen och Omvärldsbevakning. 
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§ 12   

Val av justerare 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden utser Magnus 
Johansson (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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§ 13   

Slutsatser från styrgruppskonferensen 29 juni 2022 

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

Bakgrund 
Styrgruppskonferensen från den 29 juni sammanfattas för styrgruppen för 
Småland Blekinge Halland South Sweden. Ämnen som sammanfattas under 
temat ”Ett Europa i omställning” är digitalisering, energi, regional 
finansiering och kompetensförsörjning. 
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§ 14  Ärendenummer RUN 2022/246 

Omvärldsbevakning maj 2022 Småland Blekinge 
Halland South Sweden, SBHSS 

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

Bakgrund 
Sven Kastö, kontorschef Brysselkontoret, redogör för SBHSS årliga 
omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen är indelad i två kategorier: 

• Strategiska områden med breda utmaningar av strategisk vikt.  

• Övriga områden som syftar till att ge större möjlighet att förbereda 
sig för vad som sker i EU inom en snar framtid. 

Omvärldsbevakningen syftar även till att bidra som ett kunskapsunderlag.  
I år har innovation tagits bort som ett eget strategiskt område då innovation 
kan betraktas som ett horisontellt område som ingår som en aspekt i andra 
områden. Transportområdet byter namn till hållbar mobilitet för att bättre 
spegla betydelsen av rörlighet ur ett EU-perspektiv. Digitalisering har gått 
från ett bevakningsområde till ett strategiskt område. Andra strategiska 
områden handlar om cirkulär ekonomi, hälsa, energi och drivmedel och 
kompetensförsörjning. 
Övriga områden handlar i år endast om situationen i Ukraina med följder för 
bland annat energi och livsmedel. 
Nya förutsättningar för internationellt samarbete 2021–2027 redovisas och 
den nya programperioden innehåller flera möjligheter till interregional 
samverkan för regional utveckling. Att synliggöra och marknadsföra 
regionernas kompetenser blir allt viktigare för att kunna ta del av europeiskt 
kapital för de investeringar som planeras i regionen. 
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§ 15   

Diskussion kring styrgruppskonferensen och 
Omvärldsbevakning  

Beslut 
Styrgruppen ger uppdrag till Brysselkontoret att till nästa sammanträde 
bereda förslag till uppdragsformulering inom områdena energi, 
sammanhållningspolitiken och digitalisering. 

Bakgrund 
Styrgruppen inledde diskussion för konsekvenser och slutsatser gällande 
styrgruppskonferens och Omvärldsbevakning.  
Under överläggningen föreslås att styrgruppen ska ge uppdrag till 
Brysselkontoret att till nästa sammanträde bereda förslag till 
uppdragsformulering inom områdena energi, sammanhållningspolitiken, och 
digitalisering. Den metod med rapportörer som använts gällande 
policyarbetet skogen kan med fördel användas på dessa nya områden. Efter 
avslutad överläggning beslutas i enlighet med förslaget. 
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§ 16   

Lägesrapport - Hälsoplattformen 

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

Bakgrund 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, rapporterar från studiebesöket i Emilia 
– Romagna den 18–20 juni 2022. 
Syftet med resan är få erfarenhetsutbyte och att göra lärandet 
förmedlingsbart för regionerna. Italien och Sverige har flera liknande 
förutsättningar och även liknande utveckling med en åldrande befolkning. 
I programmet genomfördes ett besök till Casa della salute Navile för att ta 
del av deras arbete med hälso- och sjukvård, social omsorg, förebyggande 
och kontinuerliga arbete inom vården med mera.  
Det genomfördes även ett besök i Spazio Giovanni och deras 
ungdomsmottagning för åldrarna 14–19 år där besöken är gratis och utan 
remiss. Ungdomsmottagningen jobbar förebyggande och hälsofrämjande där 
samverkan mellan skolor och familj är stor. 
Även arbetet med micro-area lyftes som är socialt utsatta områden där 
behovet av vård utgår ifrån invånarna och samarbetet sker med alla delar i 
samhället. Arbetssättet är evidensbaserat och finns sedan tidigare i Brasilien. 
I staden Bologna besöktes ett Medical home och ett Mental Helath 
Department där både socialtjänst och psykologer finns i samma byggnad. 
Det finns även en invånarmottagning och en inläggningsavdelning som är 
samlade i samma hus. 
För det fortsatta samarbetet planeras det för att bjuda in Emilia-Romagna till 
Sverige och att utveckla modeller för att prognostisera ohälsa. Det finns även 
planer för samverkansprojekt för Micro areas, utbildningar, digitala möten 
inom sluten vård och äldreomsorg. 
Styrgruppen ser positivt på att till Emilia – Romagna återkoppla en positiv 
inställning för ett fortsatt samarbete i avvaktan på ett formellt dokument 
gällande samarbetet för hälsoplattformen. 
 

7Comfact Signature Referensnummer: 1409947



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-06-30 

 
 

 
Styrgrupp för SBHSS 
 

 
 

 
 

 

§ 17   

Lägesrapport uppdrag - Pilot policyarbetet skogen 

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

Bakgrund 
Kristina Karlsson (C), Pär-Gustav Johansson (M) och Martin Broberg, EU-
handläggare, informerar om policypåverkan för skogsbruk och skogsråvaror. 
Syftet är att kunna påverka EU-policy till fördel för regionernas hållbara 
utvecklingsmöjligheter.  
Mötesdatumen för 2021 redovisades med en sammanfattad agenda per möte. 
Det är positivt med europeiska samarbeten i skogsrelaterade frågor samtidigt 
som det finns brister i EU:s nya skogsstrategi.  
Rapportörsgruppen för skogsfrågor har tagit fram ett förslag till nytt 
arbetssätt och struktur för deras fortsatta arbete. Styrgruppen är positiva till 
förslaget av arbetssätt och struktur. Formellt beslut om arbetssätt och 
struktur planeras att fattas vid styrgruppsmötet den 16 september 2022. 
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§ 18   

Europaforum 2022 och 2023 

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

Bakgrund 
Lena Neinhardt, internationell strateg, redovisar konferensen Europaforum 
2022 som genomfördes den 12–13 maj i Falkenberg i samband med 
Västsvenska EU-konferensen.  
Programmet för konferensen redovisades tillsammans med utvärderingen för 
konferensen. 
Region Kalmar län ansvarar för genomförande av EU-konferensen 2023 där 
datum ännu inte är fastställt. 
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§ 19  Ärendenummer RUN 2022/244 

Förslag till ny verksamhetsinriktning 2023–2026 
Småland Blekinge Halland South Sweden, SBHSS 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) 
godkänner förslag till ny verksamhetsinriktning för 2023–2026. 

Bakgrund 
Småland Blekinge Halland South Swedens nuvarande verksamhetsinriktning 
och samarbetsavtal (2019–2022) löper ut 31 december 2022. Styrgruppen 
gav på styrgruppsmötet 1 juli 2021 uppdrag till chefsgruppen att påbörja en 
process för att ta fram förslag på en ny fyraårig verksamhetsinriktning. Den 
långsiktiga verksamhetsinriktningen kommer att återges i 
Verksamhetsplanen 2023 som kommer att överlämnas till respektive ägare 
för godkännande. Ett förslag till verksamhetsinriktning är nu framtagen. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 6 juni 2022 
Förslag till ny verksamhetsinriktning 2023–2026 
 
Protokollsutdrag till:  
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Jönköpings län 
Region Kalmar län 
Region Kronoberg 
Linnéuniversitetet 
Jönköpings universitet 
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§ 20  Ärendenummer RUN 2022/245 

Samarbetsavtal från och med 2023 Småland Blekinge 
Halland South Sweden, SBHSS 

Beslut 
Styrgruppen för SBHSS föreslår att respektive ägare godkänner förslaget till 
nytt samarbetsavtal från och med 1 januari 2023 med tillägg om 
indexreglering i punkt 8. Samarbetsavtalet gäller tillsvidare. 

Bakgrund 
Småland Blekinge Halland South Swedens nuvarande samverkansavtal löper 
ut 31 december 2022. Styrgruppen gav på styrgruppsmötet 1 juli 2021 
uppdrag till chefsgruppen att påbörja en process för att ta fram förslag till 
nytt samverkansavtal. Ett förslag till avtal är nu framtaget.  
Under överläggningen föreslås att ett tillägg till förslaget ska läggas till i 
punkt 8 under rubriken ”Finansiering” angående årlig indexreglering 
gällande årsavgiften för medlemmarna i Småland Blekinge ska läggas till 
Halland South Sweden. Styrgruppen föreslår att respektive ägare godkänner 
förslaget med det föreslagna tillägget. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 6 juni 2022 
Samarbetsavtal från och med 2023 
 
Protokollsutdrag till:  
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Jönköpings län 
Region Kalmar län 
Region Kronoberg 
Linnéuniversitetet 
Jönköpings universitet 
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