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REGION KRONOBERG

SYFTE

Region Kronobergs internationella strategi anger syfte, principer och metoder för att Region
Kronobergs internationella arbete ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med
Internationellt arbete är att bidra till Region Kronobergs vision ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”, med
tillhörande mål och verksamhetsplaner för organisationen. Arbetet ska också bidra till utveckling av
länet i enlighet med målen i Gröna Kronoberg 2025.
Syftet med handlingsplanen är att konkretisera vilka insatser som planeras 2022, deras effekt och
tematisk koppling till verksamheten. Insatserna i denna handlingsplan följer tre specifika prioriteringar
som Region Kronobergs internationella strategi fastställer för att det internationella arbetet ska vara ett
verktyg för verksamhetsutveckling: internationell benchmarking och lärande, påverkansarbete samt
extern finansiering.
MÅLGRUPPEN

Primär målgrupp är politiker och tjänstepersoner i Region Kronoberg. Sekundär målgrupp är länets
övriga aktivitetsintresserade och berörda aktörer såsom länets kommuner, länsstyrelsen samt lärosäte.
ANSVARIG FÖR DOKUMEN TET

Regionstyrelsen ansvarar enligt Region Kronobergs arbetsordning för internationella frågor. Detta
innebär att regionstyrelsen beslutar om årlig handlingsplan för det övergripande arbetet samt eventuella
nya samarbeten för Region Kronoberg under novembermånad. Återkoppling av arbetet sker årligen
genom en särskild rapport som presenteras i mars.
REGION KRONOBERGS INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Internationalisering ses som ett horisontellt perspektiv, som kan tillämpas på samtliga sakområden som
Region Kronoberg ansvarar för. Grundprincipen är att det internationella arbetet ska ske decentraliserat
och integrerat i ordinarie budget och verksamhetsplan.
Denna handlingsplanen omfattar inte alla aktiviteter som planeras 2022 utifrån internationellt
perspektiv utan fokuserar på insatser som ska genomföras inom RK:s internationella
samverkansnätverken och uppdrag. Idag är Region Kronoberg medlem i tre internationella nätverk:
Småland-Blekinge-Halland South Sweden, Euroregion Baltic och Energy Cities.
Dessutom har Regionen uppdrag av internationell karaktär kopplade till genomförandet av EU:s
strukturfonder och tre Interreg-program: Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet samt Södra
Östersjöprogrammet.
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BAKÅTBLICK 2021

Under 2021 har Covid-19 påverkat Region Kronobergs samtliga verksamheter, inklusive internationella
samarbeten. Fysiska möten, studiebesök och utbytesprogram har blivit avbokade eller framflyttade. I de
flesta fall kunde man träffas digitalt eller delta i ett webbinarium och online workshop.
Handlingsplanen 2021 har koncentrerat sig på:
•

•
•

Tre fokusområden med koppling till verksamheten: grön omställning med fokus på hållbar
skogsnäring och hållbar konsumtion och produktion, hälsa med fokus på digitalisering, psykisk
hälsa och barncentrerad samverkan samt kompetensförsörjning med fokus på digital teknik
inom utbildning och informerade studie- och yrkesval.
Regionen Kronobergs medverkande i nätverk av internationell karaktär: Småland-BlekingeHalland South Sweden, Euroregion Baltic och Energy Cities.
Region Kronobergs deltagande i programmering av EU-finansierade program: europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), europeiska socialfonden (ESF) och Interregprogrammen: Södra östersjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet.

Insatserna i handlingsplanen har följt tre specifika prioriteringar som Region Kronobergs internationella
strategi fastställer. Detta för att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för
verksamhetsutveckling: internationell benchmarking och lärande, påverkansarbete samt extern
finansiering. Nedanför anges exempel på samarbetsinitiativ som genomförts under året. Mer detaljerad
återrapportering av Region Kronobergs internationella arbete 2021 kommer genom en särskild rapport
som presenteras i mars 2022.
Internationell benchmarking och lärande
Genom sitt deltagande i samarbete Småland-Blekinge-Halland har Regionen aktivt medverkat i en
arbetsgrupp för europeiska skogsregioner som har etablerats inom European Regions for Innovation in
Agriculture, Food and Forest (ERIAFF), en plattform bestående av 50 europeiska regioner som har
jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri som viktiga prioriteringar. Arbete har fokuserat på att
utveckla regionala kompetenser inom hållbart skogsbruk, träbyggande, cirkulär ekonomi, osv.
Barnens bästa gäller! i Kronobergs län är en långsiktig länsgemensam utvecklingssatsning med
inspiration från Skottlands samarbetsstruktur Getting it right for every child. En gemensam
praxismodell kallad Kronobarnsmodellen har i samarbete tagits fram för att prövas och ytterligare
förbättras. Den fördjupade och breddade ansökan till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
beviljades. Syftet är att skapa ett nationellt och internationellt tvärvetenskapligt forskningscentra för
barn och unga. Medel beviljades för sex år med start 2022.
Påverkansarbete
För att kunna agera bättre och mer effektivt i EU-diskussioner har en pilotgrupp för skogsfrågor
etablerats inom samarbetet Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS). I gruppen ingår
förtroendevalda med mandat från sina regioner. Agerande kan innebära att skriva positionspapper till
t.ex. Europeiska kommissionen, Europeiska parlamentet eller andra EU-institutioner, deltagande i
seminarier eller hantering av frågan internt och nationellt. Mandaten ska baseras på gemensamma
positionsdokument som utvecklas och förankras hos politiken inom samarbetets fem län: Blekinge,
Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.
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Extern finansiering
Mycket av arbetet har under 2021 handlat om att ta fram nya program, framförallt för Europeiska
regionala utvecklingsfonden Småland och Öarna (ERUF) samt södra Östersjöprogrammet (Interreg).
Tjänsteperson som har samordnat arbetet för Kronobergs del har haft internt stöd från olika
kompetenser som kunnat kopplas på beroende på sakfråga. Under 2021 har mycket av arbetet handlat
om att skriva klart och komma överens om skrivningar, val av indikatorer och dialoger med
intressenter, mellan regioner, statliga myndigheter, regeringskansliet och i vissa fall Europeiska
kommissionen.
Inom samarbetet Euroregion Baltic (ERB) påbörjades projektet Umbrella 2.0 med Svenska Institutets
finansiering. Projektet har genomförts i samverkan med Union of the Baltic Cities, (UBC) och
Östersjöregionens samarbetsforum (BSSSC) med fokus på kapacitetsuppbyggnad bland små aktörer i
länet. Detta för att de i större utsträckning ska kunna ta en aktiv del i samverkansinitiativ som
finansieras med EU fonder och bidrar till målen inom EU:s Strategi för Östersjöregionen.
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SAMMANSTÄLLNING AV INSATSER 2022
Insats

Effekt

Tematisk koppling

Prioritering 1: internationell benchmarking och lärande
aktivt medverka i Småland-BlekingeHallands bioekonominätverk

ökad kunskap i Kronobergs län inom
hållbar skogsnäring

aktivt medverka i en arbetsgrupp för
europeiska skogsregioner inom
European Regions for Innovation in
Agriculture, Food and Forest

förbättrade förutsättningar för
omställningen till ett fossilfritt
samhälle och hållbart tillväxt i
Kronobergs län

initiera samarbete med Norra Karlen i
Finland

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU om nya
arbetsmetoder och samverkan på
lokal, regional och internationell nivå
kring hållbar skogsnäring samt hållbar
konsumtion och produktion
förbättrade förutsättningar för att
förmedla kontakter, kunskap och
kompetens mellan akademi, näringsliv,
offentlig verksamhet och det
omgivande samhället

insatser stödjer grön omställning i linje
med:
- Gröna Kronoberg 2025. Prioritering
3.Utveckla en innovativ region och ett
brett näringsliv. Insatsområde: främja
entreprenörskap och tillväxtviljan.
Insatsområde: Stärk
innovationsgraden i näringsliv och
offentlig sektor.
- Strategi för Smart specialisering i
Kronoberg 2021–2027. Område:
Skog, trä- och möbelindustri, hus, glas
och design.
- Smålands Skogs- och trästrategierna.
Prioriteringar: Öka förädlingsgraden
och innovationsgraden. Ökad
kännedom nationellt och i Europa om
Träregion Småland. Ökad
konkurrenskraft.
- Region Kronobergs
hållbarhetsprogram 2019–2023.
Fokusområden: Klimatanpassning och
minskad klimatpåverkan samt Hållbar
konsumtion och produktion.

aktivt medverka i Småland-BlekingeHallands gemensamma hälsoplattform
genomföra
erfarenhetsutbytesaktiviteter med
Emilia Romagna i Italien

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU inom
tre utvecklingsområden: digitalisering,
samverkan samt psykisk hälsa/ohälsa
för målgrupperna barn och ungdomar
samt äldre

insatser stödjer utvecklingen inom
nära vård i linje med Region
Kronobergs utvecklingsstrategi för
hälso- och sjukvården Närmare
kronobergaren 2017–2027

bättre integration av hälsoplattformens
aktiviteter och omsättning av
inhämtad kunskap i verksamheten
ökade möjligheter att sprida Region
Kronobergs kompetenser och
erfarenheter inom hälso- och
sjukvården på EU-nivå
använd Småland-Blekinge-Halland i
stöd till kontaktskapande inom
barncentrerad samverkan –
”Plattform: Barnens bästa gäller! – i
Kronobergs län”

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU för att
vidareutveckla barncentrerad
samverkan
ökade möjligheter i organisationen till
långsiktiga relationer kring
barncentrerad samverkan

insatser stödjer utvecklingen inom
barncentrerad samverkan i linje med
Region Kronobergs länsgemensamma
folkhälsopolicy, understrategi till
Gröna Kronoberg 2025, som
prioriterar de nationella målområdena
barn och ungas uppväxtvillkor och
tobak, alkohol, narkotika, dopning och
spel.
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använd Småland-Blekinge-Halland och
Euroregion Baltic i stöd till
kontaktskapande inom
kompetensförsörjningsarbete för att:
- öka kompetens och användning av
digital teknik inom utbildning,
- främja informerade studie- och
yrkesval

ökad kunskap internt och externt
kring EU:s handlingsplan för digital
utbildning och ett europeiskt
utbildningsområde
inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU om
digital teknik inom vuxenutbildning
samt informerade studie- och yrkesval
ökad kompetens och förstärkt
användning av digital teknik i
Kronobergs län till gagn för arbetslivet
och länets tillväxt
ökad främja informerade studie- och
yrkesval i Kronobergs län

medverka i europeiskt nätverk för
hållbara energilösningar - Energy
Cities

Insats

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU inom
energieffektivisering

Effekt

insatser stödjer utvecklingen inom
kompetensförsörjning i linje med:
- Region Kronobergs
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg
2025. Prioritering 4: Utveckla
kompetensförsörjningen och en god
och jämlik hälsa. Insatsområde: Skapa
bättre förutsättningar för matchningen
på arbetsmarknaden.
- Region Kronobergs
kompetensförsörjningsstrategi och
dess handlingsplan 5.0. Prioritering: I
Kronoberg investerar vi för att höja
kompetensen genom hela arbetslivet.
- Region Kronobergs
kompetensförsörjningsstrategi och
dess handlingsplan 5.0. Prioritering: I
Kronoberg matchar vi utbildning med
arbetsliv.
insatser stödjer grön omställning i linje
med:
- Gröna Kronoberg 2025. Prioritering
3.Utveckla en innovativ region och ett
brett näringsliv. Stärk
innovationsgraden i näringsliv och
offentlig sektor.

Tematisk koppling

Prioritering 2: påverkansarbete
aktivt medverka i Småland-BlekingeHallands pilotgrupp för skogsfrågor

förbättrad kapacitet i organisationen
för tidigt deltagande i EU-diskussioner
och påverkan på EU-policyer till
fördel för länets
utvecklingsmöjligheter

insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
hållbar skogsnäring

aktivt medverka i Euroregion Baltics
arbete gällande EU:s strategi för
Östersjöregionen

förbättrad kapacitet i organisationen
för tidigt deltagande i EU-diskussioner
och påverkan på EU:s strategi för
Östersjöregionen

insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
bl.a. cirkulär ekonomi, digitalisering,
grön omställning, besöksnäring,
internationalisering och utbildning

medverka i Euroregion Baltics arbete
gällande södra Östersjöprogrammet
2021–2027

ökad kunskap internt och externt
kring södra Östersjöprogrammet för
ökat deltagande hos aktörer i
Kronobergs län

insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
bl.a. cirkulär ekonomi, digitalisering,
grön omställning, besöksnäring,
kulturarv, social inkludering och
innovation
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ta aktiv del av genomförandestrukturer
för genomförandet av europeiska
regional utvecklingsfonden och
socialfonden för perioden 2021–2027

ökad kunskap internt och externt
kring strukturfonderna 2021–2027 för
ökat deltagande hos aktörer i
Kronobergs län

insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
bl.a. digitalisering, innovation,
produktivitet, smart specialisering,
grön omställning, energieffektivisering,
hållbar vattenförvaltning, inkluderande
arbetsmarknad, kompetensförsörjning
och matchning, digital omställning och
livslångt lärande

ta aktiv del av genomförandestrukturer
för Interreg-fonder för genomförandet
av södra Östersjöprogrammet,
Östersjöprogrammet och
Nordsjöprogrammet för perioden
2021–2027

ökad kunskap internt och externt
kring EU:s Interreg-fonder 2021–2027
för ökat deltagande hos aktörer i
Kronobergs län

insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
bl.a. insatser skapar bättre
förutsättningar för aktörer i
Kronobergs län att ta aktiv del av
europeiskt arbete inom bl.a. cirkulär
ekonomi, digitalisering, grön
omställning, besöksnäring, kulturarv,
social inkludering och innovation,
hållbar och smart mobilitet,
samhällssäkerhet och resiliens, smart
specialisering

Insats

Effekt

Tematisk koppling

Prioritering 3: extern finansiering
erbjud rådgivning och coaching i
extern finansiering och
projektutveckling inom Interregprogrammen:
-

södra Östersjöprogrammet,

-

Östersjöprogrammet

-

Nordsjöprogrammet

ökad kunskap internt och hos externa
aktörer i Kronobergs län om
möjligheter för extern finansiering av
internationellt arbete
ökade synergier mellan Interregprogrammen och EU:s strukturfonder
samt de regionala tillväxtmedlen (1:1
medel)

genomför mobiliserings- och
informationsinsatser i samverkan med
EU:s strukturfonder samt de regionala
tillväxtmedlen (1:1 medel)
ta aktiv del av Euroregion Baltics
arbete inom projektet Umbrella 2.0

ökad kapacitet hos små aktörer i
Kronobergs län (kommuner, ickestatliga organisationer) att län om
möjligheter för extern finansiering av
internationellt arbete

insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
bl.a. insatser skapar bättre
förutsättningar för aktörer i
Kronobergs län att ta aktiv del av
europeiskt arbete inom bl.a. cirkulär
ekonomi, digitalisering, grön
omställning, besöksnäring, kulturarv,
social inkludering och innovation,
hållbar och smart mobilitet,
samhällssäkerhet och resiliens, smart
specialisering
insatser skapar bättre förutsättningar
för aktörer i Kronobergs län att ta
aktiv del av europeiskt arbete inom
bl.a. insatser skapar bättre
förutsättningar för aktörer i
Kronobergs län att ta aktiv del av
europeiskt arbete inom bl.a. cirkulär
ekonomi, digitalisering, grön
omställning, besöksnäring, kulturarv,
social inkludering och innovation
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använd samarbetsnätverk: SmålandBlekinge-Halland, Euroregion Baltic
och Energy Cities för att:
-

-

sök, ta aktiv del av och sprid
skräddarsydd information om
finansieringsmöjligheter
sök, ta del och sprid
skräddarsydd information om
projektidéer och eventuella
samarbetspartners

snabbare tillgång till information om
relevanta fonder samt ökad kunskap i
organisationen om möjligheter för
extern finansiering av insatser med
koppling till verksamhet
förbättrad kapacitet hos aktörer i
Kronobergs län att genomföra
internationella insatser med koppling
till relevant arbete på EU-nivå

insatser skapar förbättrat beredskap
för projektarbete med syfte att bidra
till utveckling i Kronobergs län inom
biobaserad och cirkulär ekonomi,
skogsbruk, hållbara transporter,
dricksvattenförsörjning, hälso- och
sjukvård, utveckling av välfärdens
tjänster, barncentrerad samverkan och
kompetensförsörjning

flera internationella kontaktar skapade
av interna och externa aktörer i
Kronobergs län
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