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Sammanträdesdatum 
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Styrgrupp för SBHSS   
 
Tid och plats 09:00 – 11.20, digitalt    
Beslutande 
 

Angelica Katsanidou (S), ordförande 
Magnus Johansson (S) 
Lennart Förberg (M) 
Kristina Karlsson (C) 
Maria Frisk (KD) 
Pär-Gustav Johansson (M)  
Elizabeth Peltola (C) 
Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, §§ 28-35 
 

Tjänstepersoner Sven Kastö, kontorschef, Brysselkontoret 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län 
Marie Brander, sektionschef, regional utveckling, Region Jönköpings län, §§ 28-33 
Kay Svensson, avdelningschef, avdelningen för externa relationer, Linnéuniversitetet, 
§§ 28-35 
Andreas Liljenrud, tillförordnad regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg   
Ulrika Bertilsson, biträdande regional utvecklingsdirektör, Region Halland  
Antje Schreyer, EU-samordnare, Region Kalmar län 
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör, Region Kalmar län 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, §§ 33-36 
Sandra Jansson, EU Policy Officer, Brysselkontoret 
Martin Broberg, EU Policy Officer, Brysselkontoret  
John Wernberg, regionsekreterare, Region Kalmar län 
Vilma Dahlgren, regionsekreterare, Region Kalmar län   
  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 28-36  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Maria Frisk (KD)   
  
Sekreterare Vilma Dahlgren  
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§ 28   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) 
godkänner föredragningslistan.  
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§ 29    

Val av justerare 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) utser 
Maria Frisk (KD) att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
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§ 30    

Aktuellt i Bryssel 

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

Bakgrund 
Sven Kastö, kontorschef, redogör för aktuella händelser och frågor på EU-
nivå. Bland annat berättas om hur energikrisen och andra kriser kan skapa 
social oro i Europa, vilket kan underminera solidariteten mellan EU:s 
medlemsländer.  
Som svar på USA:s subventionspaket ”Inflation Reduction Act” kan EU 
eventuellt presentera ett eget stödpaket för nyckelindustrier. Ett eventuellt 
stödpaket från EU genererar frågor om vem som ska bekosta stödet, vad 
resultatet av ett sådant stödpaket kan bli och vad konsekvenserna blir om ett 
stöd uteblir.  
För att markera mot att Ungern inte lever upp till rättsstatliga och 
demokratiska standarder håller EU-kommissionen fortfarande inne med 
medel som är betydelsefulla för Ungerns ekonomi.  
Svensk media har rapporterat om ett planerat EU-förslag som skulle leda till 
ett kraftigt ökat pris på snus. EU-kommissionen har meddelat att 
informationen är felaktig.  
Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, 
även kallat ministerrådet. Under 1 januari till 30 juni 2023 kommer Sverige 
leda alla möten som genomförs inom ministerrådet, men möjligheterna för 
Sverige att sätta sin egen agenda är begränsad.    
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§ 31    

Lägesrapport - Hälsoplattformen 

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

Bakgrund 
Sandra Jansson, EU Policy Officer, informerar styrgruppen om det pågående 
arbetet inom Hälsoplattformen. Syftet med Hälsoplattformen är att effektivt 
kunna nyttja den europeiska arenans möjligheter till utveckling av 
regionernas verksamhet och möjliggöra lärande medlemmarna emellan. 
Målet är att bidra till utveckling av regionernas hälsa, vård och omsorg 
genom samarbete, lärande och nya perspektiv.  
Hälsoplattformen har gjort ett besök i Regione Emilia-Romagna och tog 
efter besöket fram en rapport och en presentation som kan användas för att 
informera om besöket och för annan spridning av lärdomar från besöket. 
Hälsoplattformen och Regione Emilia-Romagna har även tagit fram en lista 
över gemensamma samarbetsområden. Hälsoplattformen arbetar också med 
att ta fram en plan för samverkan med regionernas lärosäten. 
Hälsoplattformen har ambitionen att möjliggöra för samverkan med 
kommuner i de fall samverkan ses som aktuell.  
2023 kommer Region Kalmar län lämna över ordförandeskapet i 
Hälsoplattformen till Region Halland. I början av 2023 kommer nya mål och 
aktiviteter tas fram. Samarbete och utbyte med Regione Emilia-Romagna 
kommer att fortsätta och en avsiktsförklaring gällande samarbetet kommer 
undertecknas. Det finns en ambition om att utveckla samverkan med fler 
aktörer.  
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§ 32   

Arbetsordning och årsberättelse för rapportörsgruppen 
för skogsfrågor 

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

Bakgrund 
Antje Schreyer, EU-samordnare, informerar om arbetsordningen och 
årsberättelsen för rapportörsgruppen för skogsfrågor. Rapportörsgruppen 
började som ett pilotprojekt med syftet att skyndsamt kunna agera och 
påverka diskussioner och lagstiftningsprocesser både på EU-nivå och på 
nationell nivå. Rapportörsgruppens struktur utgörs av en politisk ledning 
utsedd av styrgruppen för SBHSS och ett sekretariat. I sekretariatet ingår 
tjänstepersoner och sakkunniga från Brysselkontoret och regionerna inom 
SBHSS.  
Styrgruppen får också information om rapportörsgruppens verksamhet under 
2022 samt kommande insatser under 2023. Under utvecklingsfasen av 
rapportörsgruppen kom gruppen fram till att en etablerad grundposition och 
ett snabbfotat engagemang från SBHSS är en förutsättning för att aktivt 
driva påverkansarbete. Rapportörsgruppen ser även deltagande i nätverk som 
betydelsefullt. Under 2023 finns flera pågående och kommande initiativ 
relaterade till skogsfrågor som rapportörsgruppen anser relevanta. För att 
tillföra ett vetenskapligt perspektiv till rapportörsgruppens arbete kan 
Linnéuniversitetet bjudas in i arbetet. Kunskap kan hämtas från den 
långsiktiga satsningen på forskning och utbildning inom skogsbruk som 
Linnéuniversitet gör tillsammans med Södra och IKEA. 

Bilaga  
Årsberättelse för rapportörsgruppen för skogsfrågor 
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§ 33  Ärendenummer RUN 2022/309 

Uppdragsbeskrivning till Brysselkontoret avseende 
sammanhållningspolitik, digitalisering och energi 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) 
godkänner förslaget till uppdragsbeskrivning för Brysselkontoret avseende 
sammanhållningspolitik, digitalisering och energi.  

Bakgrund 
Vid Småland Blekinge Halland South Swedens styrgruppsmöte i juni 2022 
fick Brysselkontoret i uppdrag att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning 
inom områdena sammanhållningspolitik, digitalisering, och energi. 
Brysselkontoret har i dialog med kontaktpersonsgruppen samt sakkunniga 
tjänstepersoner på regionerna tagit fram ett underlag inom respektive 
område. Arbetet med de föreslagna uppdragen kommer ledas av 
Brysselkontoret och kontaktpersonsgruppen. Sakkunniga tjänstepersoner 
kommer involveras i arbetet med att genomföra uppdragen.   
Förutsättningarna för sammanhållningspolitiken och dess strukturfonder kan 
förändras framöver, därav ser Brysselkontoret ett behov av att Sverige 
etablerar en stark enad ståndpunkt kopplat till sammanhållningspolitiken.  
Brysselkontorets arbete inom området för sammanhållningspolitik föreslås 
innehålla följande uppdrag:  

• I samverkan med SKR och övriga svenska regioners Brysselkontor ta 
initiativ till att skapa dialog bland politiker och tjänstepersoner i 
Sverige. Målet för 2023 är att ta fram en enad svensk position till 
samråd 2024.  

• Ta fram goda exempel och generella ståndpunkter för SBHSS:s 
framtida påverkansmöjligheter. 

• Bevaka SBHSS:s intressen på EU-arenan för att kunna anpassa 
SBHSS:s engagemang. Grunden utgörs av dialog med regioner från 
andra länder och SBHSS:s talan förs till del parallellt genom 
Brysselbaserade nätverk. 

Inom området för digitalisering är målet att på sikt kunna påverka EU-policy 
och ta del av möjligheter som erbjuds från EU-arenan. För att uppnå målet 
föreslås följande uppdrag:  

• Fortsätta med omvärldsbevakning, med fokus på områdena AI, data 
och cybersäkerhet.  
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• Öka det gemensamma lärandet genom att fördjupa samarbetet mellan 
regionernas digitaliserings- och bredbandskoordinatorer, 
Linnéuniversitetet och Brysselkontoret inom SBHSS. 

Brysselkontoret ser att det finns goda skäl för SBHSS att samordna sig inom 
området för energi för att bevaka ägarnas intressen på området, och samtidigt 
säkerställa att Småland-Blekinge-Halland kan nyttja de möjligheter som EU 
innebär. För att samordna SBHSS inom området för energi föreslås följande 
uppdrag:  

• Ta fram ett gemensamt positionspapper kring energifrågorna som 
utgångspunkt i SBHSS:s fortsatta engagemang och påverkansarbete i 
energirelaterade frågor. 

--- 

Föredragning av  
Sven Kastö, kontorschef  
Sandra Jansson, EU Policy Officer 
Martin Broberg, EU Policy Officer  
Överläggning 
Efter avslutade överläggning beslutar styrgruppen i enlighet med redovisat 
förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2022 
2. Uppdragsbeskrivning till Brysselkontoret 
 
Protokollsutdrag till:  
Linnéuniversitet  
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Jönköpings län  
Region Kalmar län 
Region Kronoberg  
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§ 34  Ärendenummer RUN 2022/439 

Verksamhetsplan och budget 2023 för Småland 
Blekinge Halland South Sweden – Brysselkontor 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) föreslår 
att respektive huvudman godkänner verksamhetsplan och budget för 
Småland Blekinge Halland South Sweden 2023 med följande ändringar i 
verksamhetsplanen:  

- Sida 7: ändrar från ”Grön och blå ekonomi” till ”Grön och blå 
omställning”. 

- Sida 10, i den näst sista meningen: ändrar till ”… uppmärksamhet 
riktas mot vattenförsörjning och havsrelaterade frågor samt 
innovativa lösningar för ett fossilfritt samhälle.”  

- Sida 10, i den sista meningen: ändrar till ”De aktiviteter som ska 
genomföras omfattar både marknadsföring och engagemang av 
kompetenser och policypåverkan.” 

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.  
 
Verksamhetsinriktningen tar sin utgångspunkt i globala mål så som Agenda 
2030 och Parisavtalet, förlängningen av tidigare arbete med OECD:s 
rekommendationer för vår geografi, den nationella strategin för hållbar 
regional utveckling, regionala utvecklingsstrategier och smarta 
specialiseringsstrategier (S3). 
  
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. 

--- 

Föredragning av  
Sven Kastö, kontorschef 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 

Överläggning  
Magnus Johansson (S) föreslår att styrgruppen beslutar i enlighet med 
redovisat förslag med följande ändringar i verksamhetsplanen:  
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- Sida 7: ändrar från ”Grön och blå ekonomi” till ”Grön och blå 
omställning”. 

- Sida 10, i dem näst sista meningen: ändrar till ”… uppmärksamhet 
riktas mot vattenförsörjning och havsrelaterade frågor samt 
innovativa lösningar för ett fossilfritt samhälle.”  

- Sida 10, i den sista meningen: ändrar till ”De aktiviteter som ska 
genomföras omfattar både marknadsföring och engagemang av 
kompetenser och policypåverkan.” 

Efter avslutad överläggning frågar ordförande om styrgruppen beslutar enligt 
Magnus Johanssons (S) förslag och finner det så.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2022 
2. SBHSS Verksamhetsplan 2023 slutlig  
3. SBHSS Budget 2023 
 
Protokollsutdrag till:  
Linnéuniversitetet 
Region Blekinge 
Region Halland  
Region Jönköpings län 
Region Kalmar län 
Region Kronoberg 
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§ 35  Ärendenummer RUN 2022/248 

Småland Blekinge Halland South Sweden - 
Sammanträdesdatum 2023 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) 
fastställer sammanträdesdatum för 2023 för styrgruppen Småland Blekinge 
Halland South Sweden till 3 mars, 22 maj, 12 oktober och 1 december, med 
tillägg av konferens och styrgruppsmöte i Bryssel den 7-8 september 2023.  
Styrgruppen fastställer också att Europaforum äger rum i Kalmar den 11 maj 
2023.   

Bakgrund 
Styrgruppen för SBHSS fastställer årligen kommande års 
sammanträdesdatum. När ärendet behandlades vid sammanträdet den 16 
september bordlades ärendet och ordförande föreslog att ett nytt förslag på 
datum skulle tas fram.  
I samråd med ordföranden har följande förslag på datum för 2023 tagits 
fram:  
3 mars, kl. 13.00 – 15.00  
22 maj, kl. 10.00 – 15.00 (i Växjö)  
12 oktober, kl. 09.00 – 11.00 
1 december, kl. 09.00 – 11.00 
Utöver sammanträdesdatumen för styrgruppen föreslås Europaforum äga 
rum i Kalmar den 11 maj 2023.  

Överläggning  
Ordförande föreslår att styrgruppen beslutar i enlighet med redovisat förslag 
med tillägg av konferens och styrgruppsmöte i Bryssel den 7-8 september 
2023.  
Efter avslutad överläggning beslutar styrgruppen i enlighet med ordförandes 
förslag.  
  

11Comfact Signature Referensnummer: 1512859



Region Kalmar län 
Datum 
2022-12-01 

 
 

 

 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2022 
 
Protokollsutdrag till: 
Linnéuniversitetet 
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Jönköpings län 
Region Kalmar län 
Region Kronoberg  
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§ 36   

Eventuell medverkan i Almedalen 2023 

Beslut 
Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) beslutar 
att ge Brysselkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en gemensam 
aktivitet i Almedalen 2023. Förslaget ska redovisas vid styrgruppsmötet den 
3 mars 2023.  

Bakgrund 
Styrgruppen för SBHSS diskuterar en eventuell gemensam aktivitet i 
Almedalen 2023. Brysselkontoret föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag 
på utformningen av en gemensam aktivitet.  

Överläggning  
Ordförande föreslår att styrgruppen för SBHSS ger Brysselkontoret i 
uppdrag att ta fram ett förslag på en gemensam aktivitet i Almedalen 2023 
och redovisa förslaget vid styrgruppsmötet den 3 mars 2023.  
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om styrgruppen beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag och finner det så.  
 
Protokollsutdrag till:  
Linnéuniversitetet 
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Jönköpings län 
Region Kalmar län 
Region Kronoberg  
Sven Kastö, kontorschef  
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