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Den gröna given som motor för återhämtningen 
 

Att kalla våren 2020 för annorlunda känns nästan som en underdrift, men samtidigt som världen stod 

still, stannade ändå inte allting av. Arbetet på Central Sweden har rullat på trots pandemi, även om det 

inte har varit riktigt som än innan. Vanligtvis har vi alla på kontoret en konferens och några 

nätverksmöten i veckan inbokade, där vi inhämtar och utbyter information, diskuterar nya initiativ och 

tar fram gemensamma ståndpunkter. Mycket av det arbetet är nu pausat, även om en del av mötena är 

kvar i digital form. Tydligt är i alla fall att vi har fått mer tid till att analysera och fördjupa oss i de 

många spännande aktuella initiativ och förslag.  

 

Central Sweden har dock under våren arbetat på med en något halverad arbetsstyrka. Vår kära chef 

Eva Björk flyttade under våren, efter nästan 15 år i Bryssel, hem till Dalarna och ett spännande arbete 

på Trafikverket i Borlänge. Som Eva uttryckte det, var sak har sin tid och för Eva var det dags att 

lämna EU-huvudstaden och börja ett nytt kapitel i Dalarnas djupa skogar. Arbetet med att finna en 

ersättare har inletts under ledning av Region Örebro län och ambitionen är att ha en ny kontorschef 

på plats under hösten. Under våren har således Johanna och Ebba ansvaret för verksamhetsfrågorna 

kopplat till arbetet inom bevakningsområdena och Eva Getzman, Region Örebro län, är tillförordnad 

kontorschef. 

 

Hemarbete har sedan mitten av mars varit normen i Belgien, allt sedan covid-19-pandemin tvingade 

hela samhället, inklusive barnomsorg och skolor, att stänga ner. För våra medarbetare och praktikanter 

har detta bland annat inneburit förändrade arbetsuppgifter och även deltidsarbete för att få vardagen 

att gå ihop med hemmakontor och hemmavarande barn. Detta innebär att kontoret under våren gått 

från tre heltidstjänster till en och halv, vilket också fått effekter på kontorets verksamhet. Med det sagt, 

det har ändå varit en händelserik vår.  

 

I detta dokument har vi sammanfattat de aktiviteter som kontoret främst har fokuserat på under våren. 

Tydligt är att EU-kommissionen och Europaparlamentet tydligt styr mot en hållbar återhämtning efter 

pandemin, där en grön digital omställning står i fokus. Den europeiska gröna given är paraplyet för 

de initiativ kommissionen presenterar och kontoret har med stort engagemang under våren följt, 

rapporterat om och analyserat de initiativ som hittills presenterats, till exempel EU:s nya 

industristrategi, den nya handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, den nya EU-strategin för 

biologisk mångfald och den nya europeisk livsmedelsstrategin. Kontorets arbete under våren har 

även till stor del präglats av regionernas erbjudande från regeringen att ta fram förslag till regionala 

ERUF-program, 2021–2027. Kontoret deltar aktivt i programmeringsarbetet både i Norra 

Mellansverige och Östra Mellansverige. Kontorets roll i detta arbete handlar mycket om att koppla 

arbetet i regionerna med det som pågår på EU-nivå. I detta är förhandlingarna om 

långtidsbudgeten och de tillfälliga åtgärderna för att möta Coronakrisen centrala. Central 

Sweden har under våren bidragit med informationsförmedling och analyser kring hur händelser på 

EU-nivå påverkar programmeringsarbetet i regionerna.  

 

I följande avsnitt finns korta uppdateringaring kring de aktiviteter kontoret har genomfört under våren 

inom respektive bevakningsområde; energi, klimat och ett hållbart samhälle, 

sammanhållningspolitiken, forskning och innovation samt transport och infrastruktur. God läsning!  
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Energi, klimat och ett hållbart samhälle 
 

Den europeiska gröna given  
I december 2019 presenterade EU-

kommissionen den europeiska gröna given, 

EU:s nya tillväxtstrategi som har målsättningen 

att uppnå ett klimatneutralt Europa innan år 

2050. I mitten av januari 2020 presenterade 

kommissionen förslag på hur insatser för att 

uppnå ambitionerna i den gröna given ska 

finansieras. Central Sweden har under våren 

bistått medlemsregionerna med analyser och 

informationsförmedling både om gröna given 

och finansiering kopplat till denna strategi, 

land annat genom framtagande av synpunkter 

om Fonden frö en rättvis omställning (FRO) 

som presenteras i avsnittet 

sammanhållningspolitiken på s. 6.  

 

 
 

Förslag om ny klimatlag för att nå 

klimatneutralitet i Europa 2050 
I början av mars 2020 föreslog kommissionen 

en europeisk klimatlag innehållande rättsligt 

bindande mål om nettonollutsläpp av 

växthusgaser inom EU senast 2050. Den 

förslagna klimatlagen innebär förslag om att 

EU och medlemsstaterna ska bli rättsligt 

skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder på EU-

nivå såväl som nationell nivå för att nå målet 

om klimatneutralitet som den europeiska gröna 

given stakat ut. Om lagen ska bli verklighet 

måste de lagstiftande organen EU-parlamentet 

och ministerrådet vara eniga om förslaget. Den 

svenska socialdemokratiska 

Europaparlamentarikern Jytte Guteland är 

huvudrapportör för förslaget om den ny 

klimatlag vilket innebär att hon är ansvarig för 

att leda arbetet med att ta fram en gemensam 

ståndpunkt i frågan bland Europaparlamentets 

705 ledamöter. Central Sweden har under 

våren bistått medlemsregionerna med analyser 

och informationsförmedling om innehållet i 

kommissionens förslag och ny klimatlag, hur 

detta förslag påverka lokal och regional nivå 

samt rapportering om förhandlingarna om 

förslaget.  

 

Ny handlingsplan för en cirkulär ekonomi 
I mitten av mars presenterade kommissionen 

den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi. 

I handlingsplanen beskrivs en rad åtgärder som 

syftar till att använda cirkuläret som en del i att 

uppnå målen i den gröna given. Det 

övergripande syftet med den nya 

handlingsplanen är att staka ut vägen för en 

mer hållbar produktion genom åtgärder som 

omfattar produkters hela livscykler. Bland 

annat föreslås lagstiftning som ska se till att nya 

produkter ska kunna repareras, återanvändas, 

återvinnas, hålla längre samt att i högre 

utsträckning bestå av återanvänt material 

istället för primära råmaterial. Central Sweden 

har under våren bistått medlemsregionerna 

med analyser och informationsförmedling om 

handlingsplanen och hur den kan komma att 

påverka lokal och regional nivå.  

 

 

mailto:info@centralsweden.be
https://www.centralsweden.se/kommissionen-foreslar-klimatlag-for-att-na-klimatneutralitet-i-europa-2050/
https://www.centralsweden.se/europaparlamentarikern-jytte-guteland-s-vill-skarpa-kommissionens-forslag-pa-klimatlag/
https://www.centralsweden.se/europaparlamentarikern-jytte-guteland-s-vill-skarpa-kommissionens-forslag-pa-klimatlag/
https://www.centralsweden.se/eu-kommissionen-har-presenterat-en-ny-handlingsplan-for-en-cirkular-ekonomi/


 

CENTRAL SWEDEN    Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels    info@centralsweden.be    www.centralsweden.se                         3 

Ny EU-strategi för biologisk mångfald 

I slutet av maj presenterade kommissionen 

EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. I 

den nya strategin föreslår kommissionen en 

betydande höjning av insatserna och 

ambitionerna jämfört med tidigare strategi för 

biologisk mångfald. 30 procent av all mark i 

EU ska vara skyddad och bindande mål för så 

kallad naturåterställning (nature restoration) ska 

införas. Strategin är en högt prioriterad åtgärd 

i EU:s gröna giv och ämnar även att utgöra 

EU:s position inför den kommande 

internationella konferensen om biologisk 

mångfald som kommer äga rum i Kina i januari 

2021. Coronakrisen har kommit att påverka 

formuleringen av själva strategin, allt från 

behovet av stärkt biologisk mångfald för att 

undvika att virus sprids från djur till människor 

(zoonoser), till biologisk mångfald som en 

förutsättning för viktiga europeiska näringar. 

Central Sweden har bistått medlemsregionerna 

med information och analyser kring innehållet 

i strategin och hur den kan komma att påverka 

regionerna. 

 

Från-jord-till-bord – en ny europeisk 

livsmedelsstrategi 
Samma dag som kommissionen presenterade 

strategin för biologisk mångfald presenterades 

även en ny livsmedelsstrategi, Från-jord-till-

bord, som stakar ut vägen mot ett hållbart 

europeiskt livsmedelssystem. De två 

strategierna utgör viktiga pusselbitar för att 

uppnå målet om klimatneutralitet till 2050, 

såsom fastställs i den gröna given. Målet med 

den nya livsmedelsstrategin är att skapa ett 

hållbart europeiskt livsmedelssystem, med 

förhoppningen att det europeiska systemet ska 

bli en global standard. Från-jord-till-bord är 

den första europeiska livsmedelsstrategin. 

Innan utgången av 2023 kommer 

kommissionen presentera ett 

lagstiftningsförslag för att skapa ett ramverk 

för ett hållbart livsmedelssystem, som bland 

annat ska omfatta gemensamma definitioner 

och principer för hållbara livsmedelssystem 

samt behandla det ansvar som alla aktörer i 

livsmedelssystemet har. Central Sweden har 

bistått medlemsregionerna med analyser och 

informationsförmedling om innehållet i 

strategin och dess betydelse för lokal och 

regional nivå.  

 

Ambitiösare EU-klimatmål till 2030 

I förslaget om en EU-klimatlag anges det att 

kommissionen ska genomföra en 

konsekvensbedömning och sedan föreslå ett 

nytt EU-mål för minskning av 

växthusgasutsläpp fram till 2030, vilket för 

närvarande ligger på 40%. Kommissionen har 

därför presenterat en färdplan för ett nytt 

initiativ som föreslår ett ökat mål för 

minskning av växthusgasutsläpp till 2030 från 

40% till minst 50%, och helst 55%.  

 

I början av april öppnade kommissionen ett 

offentligt samråd gällande klimatmålen. 

Central Sweden har bistått Region Örebro län 

i deras svar och positionspapper kopplat till 

samrådet. I positionspapperet lyfter Region 

Örebro län att målet att minska utsläppen bör 

höjas till minst 55 %. Vidare anser Region 

Örebro län att EU:s mål för förnybar energi 

och energieffektivt fram till 2030 måste ökas 

till minst 40 % energieffektivitet samt förnybar 

energi i den slutgiltiga energiförbrukningen i 

EU år 2030.   

mailto:info@centralsweden.be
https://www.centralsweden.se/ny-eu-strategi-for-biologisk-mangfald/
https://www.centralsweden.se/kommissionen-presenterar-en-europeisk-livsmedelsstrategi-fran-jord-till-bord/
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Sammanhållningspolitiken 

 

Fonden för en rättvis omställning  
I december 2019 presenterade EU-

kommissionen den europeiska gröna given, 

EU:s nya tillväxtstrategi som har målsättningen 

att uppnå ett klimatneutralt Europa innan år 

2050. I mitten av januari 2020 presenterade 

kommissionen förslag på hur insatser för att 

uppnå ambitionerna i den gröna given ska 

finansieras. Ett av de nya föreslagna 

instrumenten är fonden för en rättvis 

omställning (FRO). FRO föreslås bli en ny 

fond inom sammanhållningspolitiken och ska 

fördelas till de mest växthusgasintensiva 

regionerna i Europa. Sveriges föreslås tilldelas 

61 miljoner euro och det är enbart Norrbotten 

och Västerbotten som föreslås tilldelas medel 

från FRO i Sverige. Tillväxtverket har fått 

regeringsuppdraget att förbereda ett nationellt 

program inom fonden för en rättvis 

omställning 2021–2027.  

 

Regionerna fick under mars möjlighet att 

lämna synpunkter på FRO till 

Näringsdepartementet. Central Sweden bistod 

i både Norra Mellansveriges (NMS) 

positionspapper och Östra Mellansveriges 

(ÖMS) synpunkter som skickades till 

Näringsdepartementet. I NMS 

positionspapper skriver de regionala 

utvecklingsdirektörerna i de tre regionerna att 

även NMS bör omfattas av FRO.    

 

Deltagande i programmeringsarbetet  
I april fick regionerna erbjudandet att ta fram 

förslag till regionala ERUF-program, 2021–

2027. Central Sweden deltar sedan i början av 

året i programgrupper kopplat till detta 

erbjudande både i NMS och ÖMS. Central 

Sweden, och kollegorna från de andra 

Brysselkontoren för de åtta regionerna, deltar 

främst med uppdatering kring 

förhandlingsläget om långtidsbudgeten och 

sammanhållningspolitiken på EU-nivå samt 

inspel kring det internationella perspektivet i 

programmen.  

 

 

Investeringsinitiativen mot 

Coronaeffekten  
Som en del av ett förslag på samordnade 

insatser på EU-nivå för att motverka 

Coronavirusets ekonomiska konsekvenser 

presenterade EU-kommissionen i mitten av 

mars ett förslag om att inrätta ett 

Investeringsinitiativ mot Coronaeffekten 

(Coronavirus Response Investment Initiative). 

Förslaget om investeringsinitiativet innebar att 

37 miljarder euro inom ramen för 

sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 kan 

omfördelas, för att kunna användas till insatser 

som kan lindra effekterna av COVID-19. I 

början av april presenterade kommissionen 

ytterligare ett initiativ som ger ännu större 

flexibilitet i användningen av struktur- och 

investeringsfonderna i nuvarande 

programperiod. Den svenska regeringen 

uppskattar att det finns potential att använda 

upp emot 800 miljoner kronor inom ERUF i 

nuvarande programperiod till detta. I slutet av 

maj kunde ESF-rådet bevilja 300 miljoner kr i 

stöd till 22 projekt i Sverige tack vare detta 

initiativ. Central Sweden har bistått regionerna 

med information och analyser kring hur dessa 

initiativ påverkar regionerna.  

mailto:info@centralsweden.be
https://www.centralsweden.se/kommissionen-foreslar-ny-finansiering-for-att-uppna-klimatneutralitet-till-2050/
https://www.centralsweden.se/kommissionen-foreslar-ny-finansiering-for-att-uppna-klimatneutralitet-till-2050/
https://www.centralsweden.se/synpunkter-pa-tilldelning-av-fonden-for-rattvis-omstallning/
https://www.centralsweden.se/synpunkter-pa-tilldelning-av-fonden-for-rattvis-omstallning/
https://www.centralsweden.se/tillfalliga-atgarder-finansierade-av-eruf-for-att-mota-coronakrisen/
https://www.centralsweden.se/forslag-om-ytterligare-flexibilitet-i-strukturfonderna-for-att-mota-coronaeffekten/
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Forskning och innovation 
 

EU:s nya industristrategi 
I början av mars presenterade EU-

kommissionen ambitioner kopplat till att 

stärka den Europeiska industrin. Detta initiativ 

är en högt prioriterad åtgärd i EU:s gröna giv. 

Den nya europeiska industristrategin är central 

i detta. Strategin omfattar ett brett spektrum av 

frågor kopplat till industrins konkurrenskraft, 

bland annat åtgärder för grön och digital 

omställning, kompetensförsörjning, 

finansiering och styrning av 

innovationspolitiken. 

 

I början av april bjöd Regeringen in till ett EU-

sakråd om EU:s industripolitik. Central 

Sweden bistod i både Norra Mellansveriges 

och Östra Mellansveriges skriftliga synpunkter 

till EU-sakrådet.  Både NMS och ÖMS 

välkomnar regeringens initiativ och de 

presenterade svaren från de båda regionerna 

har flera synpunkter gemensamt, bland annat 

att EU:s struktur- och investeringsfonder är 

mycket viktiga för finansiering av industriell 

omvandling, särskilt ERUF. Regionerna 

efterfrågar tydligare samordning mellan 

ERUF-finansierade insatser på regional, 

nationell och europeisk nivå samt att smart 

specialisering bör ha en tydlig roll i 

genomförandet av industristrategin. Vidare 

belyser regionerna olika exempel på nuvarande 

deltagande i interregionala industrisamarbeten 

så som i Vanguardinitiativet och S3-

plattformarna som positiva exempel på detta. 

Central Sweden har, tillsammans med 

kollegorna på Brysselkontoren för regionerna i 

NMS och ÖMS, spridit synpunkterna till bland 

annat Sveriges ständiga representation vid EU, 

EU-kommissionen, Regionkommittén och en 

rad europeiska nätverk regionerna är 

medlemmar i.  

 

Vanguardinitiativet  
Central Swedens medlemsregioner är alla 

medlemmar i Vanguardinitiativet. Central 

Sweden är regionernas representant i 

nätverkets Brysselbaserade aktiviteter. Redan 

innan kommissionen presenterade 

industristrategin publicerade Vanguard ett 

yttrande om vad nätverket önskade se i 

strategin där man förespråkade en tydlig 

regional dimension. Central Sweden deltog 

aktivt i framtagandet av yttrandet.  

 

På grund av COVID-19 har nätverkets 

aktiviteter ställts om till digitala möten under 

våren. Detta har till viss del varit positivt för 

nätverket då nätverkets aktiviteter lättare kan 

nå alla medlemmar och inte bara vara 

Brysselbaserade. Ett exempel på detta var 

pilotprojektet 3DP:s plenarsammanträde i 

början av april där piloten presenterade status i 

pilotens arbete och planer för framtiden. Bland 

annat presenterades den öppen plattformen 

för 3DP-miljöer som har möjliggjorts via 

finansiering från DG GROW till 3DP-piloten. 

plattform för att sammanföra behov som 

uppstått under Coronakrisen och lösningar 

som 3D-printing kan erbjuda.

mailto:info@centralsweden.be
https://www.centralsweden.se/en-ny-industristrategi-for-ett-globalt-konkurrenskraftigt-gront-och-digitalt-eu/
https://www.centralsweden.se/en-ny-industristrategi-for-ett-globalt-konkurrenskraftigt-gront-och-digitalt-eu/
https://www.centralsweden.se/nms-och-oms-synpunkter-pa-eus-industripolitik-svar-pa-regeringens-eu-sakrad/
https://www.centralsweden.se/nms-och-oms-synpunkter-pa-eus-industripolitik-svar-pa-regeringens-eu-sakrad/
https://www.centralsweden.se/vanguardinitiativet-uppmanar-till-en-tydlig-regional-dimension-i-den-nya-europeiska-industristrategin/
https://www.centralsweden.se/vanguardinitiativet-uppmanar-till-en-tydlig-regional-dimension-i-den-nya-europeiska-industristrategin/
https://www.centralsweden.se/oppen-plattform-for-3dp-losningar-i-coronakrisen/
https://www.centralsweden.se/oppen-plattform-for-3dp-losningar-i-coronakrisen/
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Transport och infrastruktur 
 

Möte mellan Oslo-Stockholm 2.55 och 

DG MOVE 

I slutet av januari besökte Jonas Karlsson, VD 

för Oslo-Sthlm 2.55, Bryssel för ett 

fördjupande samtal med Herald Ruijters, 

direktör på EU-kommissionens 

generaldirektorat för transport (DG MOVE) 

anordnat av Central Sweden. På mötet deltog 

även Martin Zeitler, ScanMed-

korridorskoordinatorn Pat Cox närmaste 

rådgivare, samt Region Värmlands 

Brysselkontor och Central Sweden. På mötet 

diskuterades bland annat vikten av att sträckan 

Oslo-Stockholm inkluderas i 

stomnätskorridoren ScanMed i TEN-T, hur 

EU-kommissionen kan stödja 

gränsöverskridande förbindelser samt 

möjligheten för bolaget att söka 

medfinansiering från Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (CEF). Samma dag 

träffade de två Brysselkontoren och Jonas även 

Europaparlamentarikern och ledamoten i 

parlamentets transportutskott, Johan 

Danielsson (S), för ett samtal om sträckan och 

möjligheten att arrangera ett seminarium i 

Europaparlamentet under våren 2020. Detta 

för att synliggöra sträckan ytterligare på EU-

nivå. 

 

Utvärderingen av TEN-T 

Det långsiktiga arbetet med att utvärdera och 

att ta fram ett nytt förslag till EU:s 

transportpolitik och översynen av det 

transeuropeiska transportnätet, TEN-T (se 

inforuta) påbörjades under 2019 och fortsätter 

under 2020. Resultaten av utvärderingsarbetet 

av innevarande förordning förväntas 

presenteras efter sommaren 2020 och ett 

förslag om ny förordning väntas till våren 

2021.  

 

I slutet på april öppnade ett till lokala och 

regionala myndigheter, riktat samrådet om 

TEN-T-förordningen. Central Sweden 

uppmuntrade starkt medlemsregionerna och 

de påverkansaktörer knutna till dem, att svara. 

Region Örebro län, Region Dalarna, Oslo-

Stockholm 2:55 och Botniska korridoren 

svarade på samrådet samt kontaktades även 

sedan för fördjupade enkäter och intervjuer.  

Central Sweden har också skrivit delar av 

Botniska korridorens och Oslo-Stockholm 

2:55:s kompletterande positionspapper om ett 

reviderat TEN-T, som ska skickas in till 

infrastrukturdepartementet samt 

kommissionen innan sommaren. Nationell 

nivå utgör den främsta mottagaren av dessa 

positionspapper då förhandlingarna mellan 

medlemsstaterna och kommissionen om både 

utvärdering och nytt förslag har stor betydelse 

för den slutgiltiga versionen.  

 

Transeuropeiska transportnätverket 

- TEN-T 

TEN-T är ett politiskt ramverk och en 
metod för att identifiera prioriterade 
projekt. Ramverket bygger på EU:s 
vitbok för transport och Europa 2020-
strategin. Målet är att bygga ett 
sammanhållet, gränsöverskridande 
transportnät utan flaskhalsar och med 
gemensamma standarder, såsom 
exempelvis rälsbredd och signalsystem. 
TEN-T är multimodalt, dvs. det 
inkluderar väg, järnväg, sjöväg, hamn, 
flygplatser & väg- och 
järnvägsterminaler. 

TEN-T:s prioriteringskategorier:  
▪ Nio stomnätskorridorer (målår 2030)  
▪ Övrigt stomnät (2030) 
▪ Övergripande nät (2050) 

mailto:info@centralsweden.be
https://www.centralsweden.se/mote-mellan-oslo-stockholm-2-55-och-dg-move/
https://www.centralsweden.se/mote-mellan-oslo-stockholm-2-55-och-dg-move/
https://www.centralsweden.se/samrad-om-ten-ts-riktlinjer-oppet/
https://www.centralsweden.se/samrad-om-ten-ts-riktlinjer-oppet/
https://www.centralsweden.se/samrad-om-ten-ts-riktlinjer-oppet/
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Utvärdering av direktivet för utbyggnad 

av infrastruktur för alternativa bränslen 

Under det första halvåret 2020 har EU-

kommissionen öppnat två samråd gällande 

utvärderingen av direktivet för utbyggnad av 

infrastruktur för alternativa bränslen, dels om 

utvärderingsfärdplanen, dels om själva 

direktivet och dess framtida utformning.  Det 

nuvarande direktivet kräver att EU:s 

medlemsländer inrättar långsiktiga nationella 

politiska ramverk för utvecklingen av 

marknaden för alternativa bränslen och 

planeringen av utbyggnaden av relevant 

infrastruktur för alternativa bränslen. Det 

ställer också krav på utbyggd infrastruktur för 

alternativa bränslen längs stomnätverket för 

det transeuropeiska transportnätet, TEN-T (se 

inforuta), och dess stadsnoder - med olika 

milstolpar för 2020, 2025 och 2030 för olika 

alternativa bränslen. Direktivet fastställer 

gemensamma tekniska specifikationer för 

laddnings- och tankstationer som syftar till att 

säkerställa driftskompatibilitet och adekvat 

konsumentinformation. Det täcker elektricitet, 

inklusive landström för fartyg, och väte. 

 

Central Sweden har under våren tagit en aktiv 

roll i framtagandet av Botniska korridorens 

positionspapper i frågan, i nära samarbete med 

Region Örebro län.  

 

 

 

 

mailto:info@centralsweden.be
https://www.centralsweden.se/riktat-samrad-for-direktivet-om-utbyggnaden-av-infrastruktur-for-alternativa-branslen/
https://www.centralsweden.se/riktat-samrad-for-direktivet-om-utbyggnaden-av-infrastruktur-for-alternativa-branslen/
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SveReg – De svenska stads- och regionkontoren 
 

Möte med Europaparlamentets 
utredningstjänst (EPRS) 

I januari träffade kontorscheferna på de 

svenska stads- och regionkontoren (SveReg) 

Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) 

via deras enhet Linking the Levels Unit (LINK). 

Enheten arbetar med sammanlänkning av 

politiskt beslutsfattande på olika nivåer och har 

i nuläget fokus på att koppla ihop 

Europaparlamentet med regionala styren runt 

om i EU. 

 

Under mötet uppmuntrades de svenska 

regionerna att skapa ett systematiskt samarbete 

med LINK och EPRS genom utbyte av 

information, publikationer och 

positionspapper inom olika policyområden. 

Samarbetet skulle ge de svenska regionerna 

möjlighet att bistå EPRS i arbetet med 

framtagning av information till 

Europaparlamentets utskott. Information som 

efterfrågas av regionerna är bland annat vilka 

frågor som är prioriterade och hur agendan ser 

ut för framtida regionalt EU-arbete.  

SveReg tillsammans med representanter från 

Europaparlamentets utredningstjänst 

Möte med ambassadör Torbjörn Haak 

SveReg träffar regelbundet ambassadörer och 

ämnesråd vid Sveriges ständiga representation 

vid EU och den 9 mars träffade 

kontorscheferna ambassadör Torbjörn Haak 

vid ett informellt möte, för att diskutera 

aktuella frågeställningar kopplat till Sveriges 

arbete på EU-arenan. Torbjörn Haak 

efterträdde Åsa Webber som ny ambassadör i 

september 2019. Mötena mellan SveReg och 

Sveriges ständiga representation vid EU syftar 

till att gemensamt verka för Sveriges bästa 

utifrån hur den regionala och nationella nivån 

arbetar i olika faser av EU:s beslutsprocess och 

frågor som diskuteras kan gälla både vad som 

är på väg in beslutsprocessen och 

konsekvenser av pågående förhandlingar. 

SveReg tillsammans med ambassadör Torbjörn Haak.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@centralsweden.be
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Vårens praktikanter  
 
Central Sweden tar varje termin emot två 

praktikanter. Praktiken sker oftast inom ramen 

för praktikantens utbildning, och de kommer 

ifrån universitet och högskolor över hela 

landet. Praktikanterna ges stort ansvar och är 

en viktig del i kontorets arbete. De deltar i 

kontorets regelbundna arbete med ett särskilt 

ansvar för informationsförmedlingen. 

Praktiken ger studenten tillfälle att skapa ett 

stort kontaktnät genom möten med andra 

människor och kulturer, möjlighet att förbättra 

sina kunskaper i engelska som arbetsspråk 

(samt andra språk!), ger en unik inblick i hur 

EU:s institutioner arbetar, samt hur de svenska 

regionerna påverkas, och påverkar, EU. Flera 

av Central Swedens praktikanter har efter 

avslutad praktik rekryterats till våra 

medlemsregioner under åren.  

 

Vårterminens praktikanter var Julia 

Möttönen och John Velander.  

 

John Velander 

Praktikterminen var Johns sista termin på 

Europaprogrammet vid Linnéuniversitet. 

Efter praktiken har John erhållit en 

kandidatexamen i statsvetenskap. Under 

praktikterminen följde John främst kontorets 

arbete med bevakningsområdena energi och 

hållbarhet samt transportfrågorna. Under 

praktiken har John fördjupat sig i att revidera 

kontorets kommunikationsstrategi. Arbetet 

med detta har inkluderat vidareutveckling av 

existerande delar i strategin samt tillförande av 

nya strategiska kommunikationsåtgärder som 

kontoret fördelaktigt använder internt såväl 

som externt.  

  

 

Julia Möttönen 

Även Julia studerade sin sista termin på 

Linnéuniversitetet under sin praktiktermin. 

Julia studerade internationella 

samhällsvetarprogrammet och har efter sin 

praktiktermin erhållit en kandidatexamen i 

statsvetenskap. Under praktiken var Julia 

främst involverad i bevakningsområdena 

forskning och innovation samt 

sammanhållningspolitiken. Julias 

fördjupningsuppgift var att sammanställa ett 

PM med information om stöd till 

interregionala innovationsekosystem 2021–

2027. PM:et beskriver EU-kommissionens 

ökade ambition om synergier mellan olika 

finansieringsinstrument i nästa programperiod 

med särskilt fokus på kopplingen mellan 

sammanhållningspolitiken (SHP) och 

forskning och innovation (FoI). PM:et utgör 

ett stöd i medlemsregionernas 

programmeringsarbete för ERUF-

programmen 2021 – 2027.  

 

John och Julia utanför Europaparlamentet
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