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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 2021, 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.
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 2021 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. Region Kronoberg
deltar också i European Hospital and Healthcare Federations HOPE utbytesprogram.
Dessutom har Regionen uppdrag av internationell karaktär kopplade till genomförandet av EU:s
strukturfonder och tre Interreg-program: Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet samt Södra
Östersjöprogrammet. Projektutvecklingsarbete med koppling till hälso- och sjukvård räknas som internt
uppdrag av internationell karaktär.
MÅLGRUPPEN

Primär målgrupp är politiker och tjänstepersoner i Region Kronoberg. Sekundär målgrupp är länets
övriga aktivitetsintresserade och berörda aktörer såsom länets kommuner, länsstyrelsen samt lärosäten.
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.
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BAKGRUND

Under 2020 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.
RK:s internationella samverkansnätverk
Pandemins påverkan har varit mest negativ på HOPE utbytesprogram 2020 vilket blev inställt.
Programmets genomförande är osäkert även under år 2021. HOPE är en europeisk organisation och
ansvarar för att ta beslut om programmet för 2021. Sedan är det upp till SKR som är nationellt
ansvariga för utbytesprogrammet att ta beslut för Sverige. I dagsläget kan Region Kronoberg inte
annonsera för att fylla platser i programmet.
Inom samarbetet Småland-Blekinge-Halland har man till stort sätt lyckats att genomföra planerade
aktiviteter inom fokusområdena: Biobaserad och cirkulär ekonomi, Hälsa, Barnens bästa gäller! – i
Kronobergs län, Verklighetslabbet och Kultur. År 2021 kommer de plattformarna fortsätta sitt arbete
och följa samma prioriteringar som idag.
Under 2020 har Småland-Blekinge-Hallands digitaliseringsnätverk fokuserat mest på att
omvärldsbevaka programmet Digital Europe och deras arbete kring europeiska digitala
innovationshubbar. Under året har nätverket diskuterat om hur man på ett bästa sätt kan bidra till den
regionala digitala agendan. Slutsatsen blev att digitalisering bör hanteras som en horisontell åtgärd inom
olika delar av verksamheten och inte längre som ett separat fokusområde inom Brysselsamarbetet.
Fokus på Brysselsamarbetets kompetensförsörjningsinsatser har skiftat. År 2021 kommer den att spegla
ett ökat behöv av en bra och inkluderande digital utbildning. Detta går hand i hand med nyligen
publicerade Europeiska Kommissionens handlingsplan för digital utbildning som ska stödja
teknikanvändning och digital kompetens inom utbildningen.
Inom Brysselsamarbetet har regionerna också arbetat med ett nytt uppdrag för att beskriva Småland
Blekinge Halland South Swedens gemensamma frågeställningar. Detta för att lägga grunden för ett
tydligare medelinkomstperspektiv både i nationella och europeiska sammanhang. Arbetet fortsätter
under 2021.
Inom Euroregion Baltic har man följt de prioriteringarna som togs fram i samarbetets handlingsplan
med fokus på EU:s strategi för Östersjöregionen. Det vill säga samverkan kring hållbarhets- och
vattenfrågor, aktiviteter för mindre aktörer med syfte att höja deras kapaciteter för gränsöverskridande
arbete, särskilt inom södra Östersjöområdet samt erfarenhetsutbyte med experter i andra länder inom
projektet Baltic Sea Biogas Alliance. Euroregion Baltics handlingsplan gäller även år 2021, vilket innebär
att dessa prioriteringar kommer att gälla under kommande året. Just nu pågår dialog kring eventuellt
deltagande i projektet Waterman med fokus på vattenförsörjning samt ledarskapsprogram finansierat av
Svenska Institutet.
Under 2020 har Energy Cities samarbetsprojekt kartlagts med syfte till att hitta eventuella kopplingar till
Region Kronobergs verksamhet. Dessa kopplingar har inte blivit märkbara även om det finns
förhållande mellan Energy Cities prioriteringar och Region Kronobergs hållbarhetsarbete. Energy Cities
fokuserar dock på lokala insatser där det regionala och det kommunala perspektivet har svårt att
samspela. Utmaning att göra Energy Cities till ett funktionellt verktyg för internationell benchmarking
och lärande inom områdena energi och klimat återstår.
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RK:s internationella uppdrag
Under 2020 har olika enheter på regional utveckling varit involverade i programmeringsarbete kring
EU:s framtida fonder för 2021 – 2027. Det gäller både strukturfonder i Småland och Öarna samt de tre
Interreg-programmen där Region Kronoberg deltar i. Fonderna förväntas att öppna sina första
ansökningsomgångar hösten 2021. Från hösten 2021 och framåt ska fokus skiftas till från framtagning
till genomförandes- och mobiliseringsinsatser.
Gällande externfinansieringsarbete inom hälso- och sjukvården är Regionen mitt i diskussion om hur
detta arbete borde fortsättas efter 2020. Enligt budget har detta uppdrag fått finansiering mellan 2018–
2020. Då diskussionens slutsatser är ännu oklara inkluderas uppdraget inte i Region Kronobergs
handlingsplan för internationellt arbete 2021.
ÖVERSYN AV INTERNATIONELLA SAMARBETEN UNDER 2021

Från 2021 och framåt kommer förutsättningar för internationellt arbete att ändras. Prioriteringar inom
kommande EU:s strukturfonder har modifierats och nya finansiella instrument införts. Smart
specialiseringsstrategier har blivit ett centralt verktyg för att styra användningen av EU:s
regionalfondsmedel. Samtidigt har Covid-19 påverkat alla internationella aktiviteter och det har blivit
tydligt att det behövs nytänkande kring hur Regionen kommer att genomföra och prioritera sitt
internationella samarbete.
Därför förslår denna handlingsplan att under år 2021 ser Regionen över sina internationella åtaganden
och inför en diskussion både på politisk- och tjänstemannanivå för att se vilka fokusområden är mest
relevanta utifrån Kronobergs regionala prioriteringar samt hur internationellt samarbete kan på bästa
sätt bidra till de prioriteringarna. Syftet är att komplettera Region Kronobergs internationella strategi
med en politiskt förankrad inriktning.
Diskussionen tas parallellt med genomförande av internationella insatser som beskrivs nedanför.
SAMMANSTÄLLNING AV INSATSER
Insats

Effekt

Tematisk koppling

Prioritering 1: internationell benchmarking och lärande
aktivt medverka i Småland-BlekingeHallands bioekonominätverk
aktivt medverka, genom SmålandBlekinge-Hallands
bioekonominätverk, i europeiska
regioners forskning- och
innovationsnätverk, europeiska
regioners nätverk för innovation i
livsmedel, jordbruk och skog
aktivt medverka i Euroregion Baltic
och dess arbete kring FN:s globala mål
för hållbar utveckling
medverka i Euroregion Baltics
vattengrupp

ökad kunskap i organisationen inom
biobaserad och cirkulär ekonomi,
skogsbruk och hållbara transporter
inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU om nya
arbetsmetoder och samverkan på
lokal, regional och internationell nivå
kring implementering av Agenda 2030

insatser stödjer utvecklingen inom
bioekonomi, hållbar utveckling,
vattenfrågor och hållbara
energilösningar i linje med Region
Kronobergs utvecklingsstrategi Gröna
Kronoberg 2025, regionala skogs- och
trästrategier för Småland samt Region
Kronobergs hållbarhets program och Gröna
Given

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU om nya
arbetsmetoder och samverkan på
lokal, regional och internationell nivå
kring dricksvattenförsörjning
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aktivt medverka i Småland-BlekingeHallands gemensamma hälsoplattform

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU om
system för nära vård
bättre kännedom om vilka
Brysselbaserade nätverk som uppfyller
plattformens behov samt hur dessa
kan nyttjas med syfte att gemoföra
erfarenhetsutbyte

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

möjlighet att sprida Region
Kronobergs kompetenser och
erfarenheter inom hälso- och
sjukvården på EU-nivå
använd Småland-Blekinge-Halland i
stöd till kontaktskapande inom
Verklighetslabbet

inhämtad inspiration från goda
exempel i andra regioner i EU kring
utveckling av välfärdens tjänster
genom design thinking och genom
samarbete mellan offentlig sektor,
civilsamhälle, akademi och näringsliv

insatser stödjer utvecklingen smartare
och bättre välfärdstjänster i linje med
Region Kronobergs hälso- och
sjukvårdens utvecklingsstrategi
Närmare kronobergaren 2017–2027

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

insatser stödjer utvecklingen inom
kompetensförsörjning i linje med
Region Kronobergs utvecklingsstrategi
Gröna Kronoberg 2025

ökade möjligheter i organisationen till
långsiktiga relationer kring
barncentrerad samverkan
Region Kronobergs kompetenser och
erfarenheter inom hälso- och
sjukvården marknadsförda på EU-nivå

använd Småland-Blekinge-Halland och
Euroregion Baltic i stöd till
kontaktskapande inom
kompetensförsörjningsarbete för att:
-

-

bidra till ökad teknikanvändning
och digital kompetens inom
utbildningen
stödja utveckling av nya sätt att
höja kompetensen inom vård
och omsorg

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

insatser stödjer utvecklingen inom
kompetensförsörjning i linje med
Region Kronobergs utvecklingsstrategi
Gröna Kronoberg 2025, Region
Kronobergs
kompetensförsörjningsstrategi och
dess handlingsplan 4.0

genomförda studiebesök i andra
regioner i EU för att hämta inspiration
och goda exempel på hur man arbetar
kring framtida kompetensbehov inom
vård och omsorg
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Insats

Effekt

Tematisk koppling

Prioritering 2: påverkansarbete
ta aktiv del av genomförandestrukturer
för genomförandet av
strukturfonderna för perioden 2021–
2027

ökad kunskap internt och externt
kring strukturfonderna 2021–2027 för
ökat deltagande

insatser skapar bättre förutsättningar
att bidra till Region Kronobergs
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg
2025

ta aktiv del av genomförandestrukturer
för Interreg-fonder och dess arbete
med programmens utformning för
perioden 2021–2027

ökad kunskap internt och externt
kring EU:s Interreg-fonder 2021–2027
för ökat deltagande

insatser skapar bättre förutsättningar
att bidra till Region Kronobergs
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg
2025, Östersjöstrategin och Gröna Given

ta aktiv del av
omvärldsbevakningsarbete inom
Småland-Blekinge-Halland gällande
EU:s programperiod 2021–2017 och
Next Generation EU

förbättrad kapacitet i organisationen
att påverka utformning av EU:s
strukturfonder 2021–2027 samt Next
Generation EU fonder: React EU,
Fonden för en rättvis omställning och
Återhämtningspaket

insatser skapar bättre förutsättningar
för interna och externa aktörer i
Kronobergs län att bidra till
genomförande av Region Kronobergs
utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg
2025.

ta aktiv del av
omvärldsbevakningsarbete inom
Euroregion Baltic gällande Interregprogrammen 2021–2027

förbättrad kapacitet i organisationen
att påverka utformning av Interreg
Södra Östersjöprogram 2021–2027

insatser skapar bättre förutsättningar
för gränsöverskridande och
transnationellt samarbete av aktörer i
Kronobergs län

ta aktiv del av
omvärldsbevakningsarbete gällande
Euroregion Baltic gällande EU:s
strategi för Östersjöregionen

förbättrad kapacitet i organisationen
för att påverka EU:s strategi för
Östersjöregionen

insatser skapar bättre förutsättningar
för interna och externa aktörer i
Kronobergs län att engagera sig i
lärande och utbyte med andra
organisationer i Östersjöregionen

ta aktiv del av
omvärldsbevakningsarbete inom
Småland-Blekinge-Hallands
bioekonominätverk

förbättrad kapacitet i organisationen
att påverka lagstiftning kring cirkulär
och bioekonomi på EU-nivå

insatser skapar bättre förutsättningar
för övergripande och strategisk
samordning och samverkan mellan
relevanta aktörer i Kronobergs län för
att främja och tillvarata i tillväxtarbete
biobaserad och cirkulär ekonomi,
skogsbruk, hållbara transporter

ta aktiv del av
omvärldsbevakningsarbete inom
Euroregion Baltics vattengrupp

förbättrad kapacitet i organisationen
att påverka EU:s vattendirektiv

insatser skapar bättre förutsättningar
för samverkan på lokal, regional och
internationell nivå kring
dricksvattenförsörjning

ta aktiv del av
omvärldsbevakningsarbete angående
barncentrerad samverkan –
”Plattform: Barnens bästa gäller! – i
Kronobergs län”

förbättrad kapacitet i organisationen
att följa existerande och påverka
planerade lagförslag inom områden
kopplade till barncentrerad samverkan

insatser skapar bättre förutsättningar
för övergripande och strategisk
samordning och samverkan mellan
relevanta aktörer i Kronobergs län för
barnens bästa
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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

insatser skapar förbättrad beredskap
för projektarbete med syfte att bidra
till utveckling i linje med
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
2025, Östersjöstrategin och Gröna Given

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)
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 inom
biobaserad och cirkulär ekonomi,
skogsbruk, hållbara transporter,
dricksvattenförsörjning, hälso- och
sjukvård, utveckling av välfärdens
tjänster, barncentrerad samverkan och
kompetensförsörjning
andra aktörer i Kronobergs län
medvetengjorda om
finansieringsmöjligheter, projektidéer
och partnersök i Sverige och EU

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
förbättrad kapacitet att genomföra
internationella insatser med koppling
till Gröna Given och Östersjöstrategin

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