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Central Swedens aktiviteter 2018 
– 

en sammanfattning 
 
 
2018 har varit ett händelserikt år, där stort fokus har legat på påverkansarbete kopplat till EU-
kommissionens förslag om ny långtidsbudget för perioden 2021–2027, samt de sektorsvisa 
programförslagen. För att på ett mer visuellt och läsarvänligt sätt framställa årets aktiviteter och 
händelser har vi skapat detta dokument, som ämnar lyfta fram höjdpunkterna från året i ett mer 
lättillgängligt format. God läsning! 
 
 

 
       Ebba, Eva och Johanna framför Europaparlamentet, Bryssel våren 2018 

 

 

 

 

 

 

                  

                               Eva, Johanna och David, med höstens praktikanter Sarah och Tove, Bryssel hösten 2018 
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KAPITEL1 
 
EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 

Långtidsbudgeten, eller den fleråriga 
budgetramen (Multi-annual Financial 
Framework, MFF) som den formellt kallas, 
fastställer budgetramen för den Europeiska 
Unionens sjuåriga budget. Den nuvarande 
budgetperioden sträcker sig från 2014 fram 
till 2020. Central Sweden har sedan 2016 
aktivt bevakat och bedrivit påverkansarbete 
kopplat till halvtidsöversynen av 
innevarande budgetperiod och 
prioriteringar för kommande period. Enligt 
fördraget om den Europeiska Unionens 
funktionssätt skulle EU-kommissionen 
presentera ett förslag på ny långtidsbudget 
före 1 januari 2018. Men bland annat på 
grund av Brexit blev EU-kommissionens 
förslag om ny långtidsbudget för perioden 
2021 – 2027 något försenad.  
 
Den 2 maj 2018 presenterade EU-
kommissionen förslaget om ny 
långtidsbudget och därefter under maj och 
juni presenterades de programspecifika 
förslagen. Det övergripande förslaget om 
långtidsbudgeten innehåller bland annat ett 
ökat fokus på säkerhet och försvar, klimat, 
den digitala inre marknaden och migration. 
För att finansiera det bortfall som Brexit 
innebär föreslås ett antal besparingar, 
omfördelningar och nya mekanismer. 
Förslaget innebär en ökning av den totala 
budgetramen som motsvarar 1,11 procent 
av de 27 EU-ländernas bruttonational-
inkomst (BNI), mot nuvarande 1 procent 
för innevarande programperiod. Vidare 

föreslås även en minskning på cirka sju 

procent vardera inom sammanhållnings-
politiken och jordbrukspolitiken.  
 
Central Sweden har under 2018 specifikt 
följt utvecklingen av, sammanställt 
information om, och arbetat med 
påverkansarbete kopplat till de program och 
fonder som är relevanta i arbetet inom 
Central Swedens fyra bevakningsområden 
(se inforuta).  
 

▪ Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) 

▪ Interreg 
▪ Europeiska Socialfonden (ESF+) 
▪ Horizon Europe (ersätter Horisont 

2020) 
▪ Digital Europe 
▪ Single Market Programme (Omfattar 

COSME) 
▪ InvestEU (Ersätter EFSI) 
▪ Fonden för ett sammanlänkat Europa 

(CEF) 
▪ LIFE 
▪ Erasmus+ 
▪ Kreativa Europa 
▪ Asyl-, migration- och 

integrationsfonden (AMIF) 
▪ Fonden för rättsliga frågor, 

grundläggande rättigheter och värden 
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Central Swedens påverkansarbete kopplat 
till förslaget om ny långtidsbudget   

Central Sweden har under 2018 aktivt 
arbetat med påverkansarbete kopplat 
förslaget om ny långtidsbudget. 
Påverkansarbetet grundar sig i 
medlemsregionernas politiskt antagna 
positionspapper och yttranden. Exempel på 
sådana yttranden är Norra Mellansveriges 
samt Östra Mellansveriges positionspapper 
om den framtida sammanhållningspolitiken, 
Norra Mellansveriges positionspapper 
kopplat till halvtidsöversynen av smart 
specialisering, Norra Mellansverige samt 
Region Örebro läns positionspapper i 
samband med halvtidsöversynen av 
Horisont 2020, med flera.    
 
Central Sweden har under 2018 haft stor 
användning av dessa positionspapper i 
påverkansarbetet, bland annat i samband 
med möten på Sveriges Ständiga Representation 
vid EU, där de svenska regionkontoren i 
Bryssel (SveReg) regelbundet träffar 
ambassadörerna och bjuds även in till möten 
med till exempel statssekreterare Elisabet 
Backteman i samband med ministerråds-
möten. Vid dessa mötes ges tillfälle att lyfta 
frågor som är av stor vikt för Central 
Swedens medlemsregioner.   
 
En viktig del i Central Swedens uppdrag är 
att odla personliga kontakter med olika 
nyckelpersoner, såsom Europaparlamentariker 
och deras politiskt sakkunniga, för att 
informera om regionens ståndpunkter och 
ge argument för dessa. Central Sweden har 
under 2018 vid flertal tillfällen skickat 
positionspapper och yttranden till de 
svenska Europaparlamentarikerna för att 
underrätta dem om medlemsregionernas 
position inför omröstningar i parlamentet. 

Ett exempel på detta är en gemensam 
skrivelse kring förslaget om interregionala 
innovationsinvesteringar (komponent fem) 
inom Interreg, som Brysselkontoren för 
Västra Götalandsregionen, Skåne, 
Värmland, Östergötland samt Central 
Sweden förde en dialog kring med den 
svenska Europaparlamentariker Aleksander 
Gabelic och hans kansli. 
 
Även Europeiska regionkommittén (ReK), ett 
rådgivande organ med uppgift att bedöma 
EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och 
regionalt perspektiv, och dess ledamöter, är 
viktiga att hålla informerade i 
påverkansarbetet. Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) Brysselkontor samordnar 
de svenska ledamöternas deltagande i ReK. 
Central Sweden har under 2018 fört en 
dialog med ledamöter från Central Swedens 
medlemsregioner kring yttranden som 
Regionkommittén har tagit fram, samt hållit 
SKL uppdaterade om och fört en dialog 
kring den information som Central Sweden 
kommunicerar till ledamöterna.      
 

Sveriges regioner samlades i Bryssel för 
diskussion om långtidsbudgeten  

Den 27 juni 2018 anordnade SveReg, de 
svenska stads- och regionkontoren i Bryssel 
tillsammans med SKL, en konferens för att 
diskutera EU:s nästa långtidsbudget och 
dess inverkan på regional och lokal 
utveckling utifrån ett antal olika 
politikområdesperspektiv. Flera 
representanter från Central Swedens 
medlemsregioner deltog på konferensen 
och Central Sweden deltog i arbetsgruppen 
som organiserade konferensen, som 
samlade drygt 150 deltagare.  
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KAPITEL2 

 
Den framtida sammanhållningspolitiken  

Sammanhållningspolitiken är den politik 
som ligger till grund för utformningen och 
genomförandet av de Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna/ESIF). 
Området är av stor vikt för samtliga 
medlemsregioner och Central Sweden 
arbetar aktivt med att påverka politiken som 
ligger till grund för fonderna. Under 2018 
har Central Sweden noga följt utvecklingen 
och lyft fram medlemmarnas ståndpunkter i 
väntan på att kommissionen presenterade 
sitt långtidsbudgetförslag, den 2 maj, och 
förslaget på ny sammanhållningspolitik, den 
29 maj. 
 

Positionspapper – viktiga 

verktyg för politisk 

påverkan 
 
Under hösten 2018 har Central Sweden 
arbetat aktivt med framtagandet av Norra 
Mellansveriges gemensamma positions-
papper, samt Östra Mellansveriges 
talepunkter, om sammanhållningspolitiken 
för perioden 2021–2027. Ståndpunkterna 
har sedermera förts fram och spridits vid 
relevanta tillfällen, både till svensk nationell 
nivå, EU-kommissionen, 
Europaparlamentet samt europeiska 
nätverk. Positionspapper är viktiga verktyg i 
regionernas arbete med politisk påverkan. 
De tydliggör regionernas synpunkter och 
ger Central Sweden bra underlag för dialog 

med EU:s institutioner kring 
medlemsregionernas förutsättningar och 
prioriteringar.  
 

Dialogkonferenser om sammanhållnings-
politikens framtid 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillsammans med Sveriges regioner, 
anordnade under våren åtta regionala 
dialogkonferenser om den framtida 
sammanhållningspolitiken. Den 27 mars 
anordnades Östra Mellansveriges (ÖMS) 
dialogkonferens i Norrköping och den 17 
april anordnades Norra Mellansveriges 
(NMS) konferens i Gävle. 
 
I Norrköping, där de fem regionerna i Östra 
Mellansverige; Östergötland, Örebro län, 
Sörmland, Västmanland samt Uppsala, stod 
värdar, anordnades bland annat ett 
dialogcafé där frågan om vilka erfarenheter 
vi tar med oss inför nästa programperiod 
diskuterades. EU-kommissionen, statsråds-
beredningen, Tillväxtverket och ESF-rådet 
deltog i en paneldiskussion som fokuserade 
på sammanhållningspolitikens mervärde.  
 
Den 17 april arrangerade Norra 
Mellansveriges tre regioner; Dalarna, 
Gävleborg och Värmland, samt 
Intresseföreningen Bergslaget och Central 
Sweden dialogkonferensen i Gävle. Bland 
annat presenterades ett antal projekt som 
finansieras av strukturfonderna och en 
representant från statsrådsberedningen 
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presenterade det högaktuella ämnet om 
Regeringens position i de kommande 
förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. 
På konferensen medverkade även 
representanter från EU-kommissionen, som 
gav sin syn på den framtida 
sammanhållningspolitiken och SKL, som 
presenterade rapporten Regionalt 
utvecklingskapital. 
 

Johanna Bond, Central Sweden, presenterar rapporten 
”Regional innovation – endast för de resursstarka?” på 
konferensen i Gävle.  

 
Under konferensen i Gävle presenterade 
Johanna Bond från Central Sweden 
rapporten ”Regional Innovation – endast för de 
resursstarka?” framtagen av hösten 2017:s 
praktikanter på Central Sweden; Ludwig 
Lindmark och Andreas Björklund. I 
rapporten har förutsättningarna för Central 
Swedens medlemsorganisationers stöd till 
utvecklingen av innovationssystemen efter 
år 2020 undersökts. Aspekter som lyftes 

fram var bland annat att innovations-
systemen i Central Swedens tre 
medlemsregioner till stor del är finansierade 
av Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
ERUF, och att relativt få aktörer i 
regionerna har erfarenhet av att delta i 
projekt finansierade av Horisont 2020.  
 

ERUF finansierar de 

regionala forsknings- och 

innovationsekosystemen 
 

Dialog med Näringsdepartementet och 
den svenska representationen  

Central Sweden har vid ett flertal tillfällen 

under året deltagit på möten mellan SveReg  

och den svenska representationen för att 
diskutera och komma med inspel till den 
nationella nivån om den framtida 
sammanhållningspolitiken. SveReg har 
också regelbundna träffar med 
ambassadörerna Lars Danielsson och Åsa 
Webber, där Central Sweden för fram olika 
frågor med hög prioritet av medlemmarna. 
SveReg har också under året haft ett antal 
möten med statssekreterare Elisabeth 
Backteman. Bland annat avhölls ett möte 
vid hennes besök i Bryssel den 30 november 
2018, på initiativ av Central Sweden, inför 
hennes deltagande på EU:s ministerråd för 
allmänna frågor med inriktning på EU:s 
sammahållningspolitik. Partnerskaps-
överenskommelsen och det framtida 
territoriella samarbetet stod bland annat på 
rådsmötets agenda. I detta sammanhang 
lyfte Central Sweden fram aspekter kopplat 
till komponent fem i Interreg-regelverket 
och vikten av en ömsesidig dialog mellan 
nationell och regional nivå om smart 
specialisering i nästa programperiod. 
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KAPITEL3 

 
Forskning och innovation 

Som en del i arbetet med projektstöd och 
påverkansarbete inom forskning och 
innovation har Central Sweden under 2018 
bistått medlemsregionerna i att svara på 
samråd och ta fram positionspapper om 
bland annat sammanhållningspolitiken och 
Horizon Europe, kommande ramprogram för 
forskning och innovation, i syfte att påverka 
utformningen av dess program i nästa 
programperiod. Central Sweden har även 
bevakat och regelbundet sänt hem 
information om andra relevanta program i 
nästa programperiod som presenterades i 
samband med förslaget om ny 
långtidsbudget, bland annat de nya 
programmen Digital Europe och programmet 
för den inre marknaden (Single Market 
Programme), förändringarna inom Interreg, 
samt InvestEU.   
 
Arbetet inom området fokuseras främst 
kring att följa utveckling av, och stödja 
medlemsregionernas arbete med, smart 
specialisering. Inom smart specialisering är 
det främst genom de tematiska S3-
plattformarna (S3P) och Vanguardinitiativet 
som medlemmarnas arbete med politisk 
påverkan, omvärldsbevakning och 
projektstöd kanaliseras. Se mer om Central 
Swedens arbete med Vanguard i kapitel 4.  
 

FoI-nätverk inom SveReg 

För att bidra till att lyfta svenska regionernas 
synpunkter på EU:s forsknings- och 
innovationspolitik tog Central Sweden 

under hösten 2017 initiativet till att starta ett 
nätverk för forskning och innovation inom 
SveReg, nätverket för de svenska stads- och 
regionkontoren i Bryssel. FoI-nätverket har 
under 2018 haft flera träffar där 
regionkontoren har delat med sig av aktuell 
information man tillskansat sig, bland annat 
gällande utformningen av Horizon Europe, 
men även genomfört gemensamma 
påverkansinsatser samt tagit fram 
gemensamma underlag som sedan har 
skickats hem till medlemsregionerna.  
 

Möte med direktör på DG RTD 

Under ett event om regioners roll i Horizon 
Europe den 31 januari 2018, anordnat av 
nätverket ERRIN där Kurt Vandenberghe, 
direktör på EU-kommissionens 
generaldirektorat för forskning och 
innovation (DG RTD) stod värd, deltog 
David Paulsson som inbjuden talare för att 
lyfta det gemensamma arbetet för att stärka 
innovationskapaciteten i Norra Mellan-
sverige och fick möjlighet att göra medskick 
till DG RTD kring utformningen av Horizon 
Europe.  
 

Pilotprojektet för industri i omvandling 

EU-kommissionens pilotprojekt för 
industriell omställning startade i januari 
2018. Pilotprojektet vände sig till regioner 
med utmaningar kopplat bland annat till 
industriell omvandling och som också 
kunde uppvisa ett engagemang och potential 
att bli föregångsexempel. EU-
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kommissionens syfte med pilotprojektet är 
att utifrån resultaten som kommer fram i 
pilotprojektet få lärdomar som kan bidra till 
utformningen av stödet till regioners arbete 
med industriell omvandling i nästa 
programperiod. Norra Mellansverige (NMS) 
valdes ut som en av 12 europeiska regioner 
att delta i pilotprojektet.  

Aktiviteterna inom projektet har framförallt 
fokuserats kring ett antal workshops 
anordnade av OECD med övriga 
europeiska regioner som deltar i projektet, 
inom vilka representanter från offentlig 
sektor, akademi och näringsliv har deltagit 
från Norra Mellansverige. I juni stod NMS 
värd för den avslutande OECD-
workshopen, som anordnades i Tällberg, 
Dalarna.  
 

Norra Mellansveriges representant, Marie-Louise 
Dangardt, och EU-kommissionär för regionala frågor, 
Corina Cretu.  

 
Utöver OECD-workshoparna deltog 
Marie-Louise Dangardt, regionråd i 
Region Gävleborg, den 7 mars på ett 
lanseringsmöte för pilotprojektet i Bryssel. 
På mötet deltog Corina Cretu, EU-
kommissionär med ansvar för 
regionalpolitik, samt representanter från 
övriga utvalda regioner.  
 
Vidare anordnades även en regional kick-off 
för deltagandet i pilotprojektet i Gävle den 

17 april. På kick-offen deltog bland annat 
Peter Berkowitz, ansvarig för enheten för 
smart och hållbar tillväxt (smart 
specialisering) vid EU-kommissionens 
generaldirektorat för regional utveckling, 
DG REGIO. Pilotprojektets slutkonferens 
anordnades i Bryssel den 10 december 2018.  
 

Europaforum Bergslagen i Falun 

Den årliga konferensen Europaforum 
arrangerades den 6 november 2018 i Falu 
gruva i Falun. Europaforum är en årlig 
konferens som arrangeras av 
intresseföreningen Bergslaget, Central 
Sweden, Region Dalarna, Region Örebro 
län, Region Gävleborg och Region 
Västermanland. Årets konferens fokuserade 
på hur EU bidrar till att stärka företag i 
Bergslagen. Dagen var uppdelad i två större 
teman, där det första temat handlade om 
“Internationalisering i små och medelstora företag 
(SMF) - vari ligger utmaningarna och hur kan 
dessa överbyggas?” och det andra temat “EU:s 
industristrategi och europeisk samverkan för stärkt 
konkurrenskraft”. På plats fanns 
representanter ifrån EU-kommissionen, 
Europaparlamentet, regioner, kommuner, 
Science Parks och lärosäten i Bergslagen.  

Paneldebatt med Irén Lejegren, region Örebro län, Jens 
Matthiesen, EU-kommissionen, Stefan Jansson, 
Dalarna Science Park och Mikael Hjort, Region 
Västmanland, samt moderator Kenth Larsson, Region 
Gävleborg. 
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KAPITEL4 
 

Vanguardinitiativet  

Samtliga av Central Swedens ägarregioner är 
sedan november 2018 fullvärdiga 
medlemmar i Vanguardinitiativet.  Central 
Swedens arbete med Vanguardinitiativet är 
främst koncentrerat till uppdraget att 
representera våra ägarregioner i föreningens 
Brysselnätverk. Därtill är Region Dalarna, 
sedan januari 2018, medlemmar i 
föreningens styrelse och Central Sweden är 
Dalarnas representant i styrelsearbetet. 
Central Sweden har även uppdraget från 
ägarregionerna att bistå i arbetet med 
projektutveckling kopplat till regionernas 
prioriterade områden i smart 
specialiseringsstrategierna, och stötta 
aktörer i regionerna att skala upp detta 
arbete genom Vanguardinitiativets 
pilotprojekt.    
 

Direktörsmöte i Bryssel 

De regionala utvecklingsdirektörerna från 
Vanguardinitiativets medlemsregioner 
sammanträdde den 28 juni i Bryssel för att 
diskutera nätverkets framtid. Frågor som 
behandlades under mötet var bland annat 
Vanguardinitiativets styrning och 
finansiering samt EU-kommissionens 
förslag om ny långtidsbudget för åren 2021–
2027. Direktörerna beslutade att inrätta ett 
Vanguard-sekretariat som främst ska stötta 
nätverkets Brysselbaserade aktiviteter. 
Central Sweden har tagit en aktiv roll i 
diskussionerna om sekretariatet och Region 
Örebro län erbjöd under direktörsmötet 
nätverket möjligheten att Central Sweden 
kan vara värd för sekretariatet under 2019. 

Under hösten 2018 deltog kontoret därmed 
aktivt i rekryteringsprocessen för nätverkets 
”Network Manager”.  
 

 
Regionala utvecklingsdirektörer från 
Vanguardinitiativets medlemsregioner, Vanguards 
direktörsmöte i juni 2018 

 
Vanguards politiska årsmöte 

Vanguards politiska årsmöte avhölls den 21 
november i Bryssel. Region Gävleborg 
välkomnades som ny medlem och Region 
Örebro län uppmärksammades för sitt 
arbete i demonstrationsprojektet om 3D-
printade hybridkomponenter och den 
innovativa transnationella finansierings-
lösningen. Under mötet valdes även 
styrelsen för 2019, Region Dalarna 
omvaldes för ytterligare ett år.  
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Eva Lindberg undertecknar Milanodeklarationen under 
översyn av Vanguardinitiativets ordförande Navarra. 

 

 

Positiv utveckling inom Pilotprojekten 

I slutet av 2018 deltar Central Swedens 
medlemsregioner i följande pilotprojekt 
inom Vanguardinitiativet: 

- High Performance Production through 3D-
Printing (Region Örebro län/ÖMS) 

- Advanced Manufacturing for Energy Related 
Applications (Region Dalarna) 

 
I Region Örebro län är det Alfred Nobel 
Science Park (ANSP) som koordinerar 
regionens deltagande i 3DP-piloten. 3DP-
piloten har under 2018 skördat fina 
framgångar och flera av de 
demonstrationsprojekt som bedrivs inom 
pilotprojektet har erhållit finansiering. Bland 
annat har Region Örebro län blivit mycket 
uppmärksammat för projektet HybrAM där 
regionen samfinansierar ett projekt som 
bedrivs av Örebro Universitet i samverkan 
med universitetet i Bologna. Central Sweden 
har under 2018 arbetat med att sprida 
information om detta projektet inom 
Vanguard-nätverket och till andra 
europeiska regioner. Ytterligare tre projekt 
inom 3DP-piloten har under året erhållit 
finansiering för projekt som kommer 
aktörer i Örebroregionen till dels.  
 
I Region Dalarna är det Dalarna Science 
Park som koordinerar regionens deltagande 
i ADMA Energy-piloten. Dalarna Science 

Park deltar i det rådgivande organet inom ett 
av pilotprojektets två finansierade projekt; 
North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for 
Energy (NeSSIE). Dalarna Science Parks 
deltagande i detta projekt har bidragit till att 
två företag från regionen deltar i 
utvecklingen av nya lösningar för 
korrosionshantering. Ytterligare ett 
demonstrationsprojekt, Sensors and Remote 
Monitoring, inom ADMA Energy-piloten har 
under året erhållit finansiering och erbjuder 
ytterligare möjligheter för företag i regionen 
att bidra till att utveckla nya energilösningar 
till havs. Central Sweden stödjer Dalarnas 
deltagande i pilotprojektet och deltar på 
möten inom pilotprojektet samt med 
aktörer hemma i regionen för att informera 
om utvecklingen och vilka möjligheter 
deltagandet ger företag i regionen.   
 

 
Marine Renewable Energy-partnerskapet, som Dalarna 
Science Park är partner i, i möte med EU-kommissionen 
om stöd till utvecklingen av partnerskapet  

 
Region Gävleborg har under 2018 börjat 
undersöka möjligheterna till att engagera sig 
i något av pilotprojekten Efficient and 
Sustainable Manufacturing (ESM) eller Bio-
Economy. Central Sweden har under året 
bistått regionen med information om 
utvecklingen och stöd i deras deltagande. 
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KAPITEL5 
 

Tematiska S3-plattformar (S3P) 

De tematiska S3-plattformarna är ett 

initiativ som lanserades av EU-

kommissionen i juni 2016 och syftar till att 

skapa interregionala samarbeten med basen 

i regionernas innovationsstrategier för smart 

specialisering (RIS3). Under 2018 har 

Central Sweden bevakat utvecklingen av och 

bistått medlemsregionerna i deltagandet i de 

olika partnerskapen inom S3P (se inforuta). 

 

Bevakning av och stöd i deltagande inom 

Smart Grids, Marine Renewable Energy och Safe 

and Sustainable Mobility sker inom 

bevakningsområdet energi, klimat och ett 

hållbart samhälle samt transport och 

infrastruktur. Stöd till deltagande i, samt 

bevakning av, övriga listade partnerskap 

sker inom bevakningsområdet forskning 

och innovation. 

 
S3P-konferens i Bilbao, Spanien 

Den 27 – 28 november anordnade EU-
kommissionen konferensen S3 Thematic 
Platforms Days i Bilbao, Spanien. 
Konferensen var en möjlighet för alla 
partnerskap inom de tre tematiska S3-
plattformarna att lära av varandra och få 
uppdatering om utvecklingen av smart 
specialisering. Johanna Bond deltog på 
konferensen och presenterade bland annat 
Region Örebro läns samarbete med Emilia 
Romagna inom Vanguards 3DP-pilot.    
 

 
Johanna Bond presenterade Region Örebro läns 
samarbete med Emilia Romagna, Italien, under S3P-
konferensen i Bilbao.

  

Central Swedens medlemsregioner finns 
representerade i följande S3P-partnerskap 
(2018):  
▪ High Performance Production through 3D-

Printing (Region Örebro län/ÖMS)  
▪ Sport (Region Dalarna) 
▪ Social Economy (Region Örebro län) 
▪ Artificial Intelligence and Human Machine 

Interface (Region Örebro län) 
▪ Marine Renewable Energy (Region 

Dalarna) 
▪ Smart Grids (Region Dalarna) 
▪ Safe and Sustainable Mobility (Region 

Örebro län) 
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KAPITEL6 
 

Transport och infrastruktur 

Sverige vill göra Botniska korridoren till en 
stomnätskorridor 

Den 21 mars meddelade regeringen att 
Sverige vill inkludera Botniska korridoren i 
stomnätskorridoren Skandinavien-
Medelhavet, ScanMed. Detta innebär en 
starkt ökad möjlighet för infrastruktur-
projekten längs Botniska korridorens 
chanser till medfinansiering från EU och 
kontoret har under många år arbetat för att 
få till nämnda förlängning.  
 
Som en del av EU:s arbete med att ta fram 
en ny långtidsbudget för 2021 – 2027, 
presenterade EU-kommissionen förslaget 
till ny förordning Connecting Europe Facility, 
CEF (se inforuta) den 6 juni 2018. I 
programmet definieras bland annat 
stomnätskorridorerna. I programperioden 
2014–2020 täcks endast delar av Sverige in i 
en sådan korridor: Malmö-Oslo och 
Malmö-Örebro-Stockholm, som ingår i 
ScanMed-korridoren. För att göra ändringar 
eller tillägg till korridorerna måste förfrågan 
skickas från berörd medlemsstat till 
kommissionen. Inför nästa programperiod 
var första budet från kommissionen att 
deadline för ändringsförslag var årsskiftet 
2017/2018. Den svenska regeringens 
position har dock varit att en sådan 
förfrågan inte skulle vara möjlig förrän efter 
att den nationella transportplanen beslutats, 
något som då var planerat till april. I mitten 
av mars svängde dock regeringen i frågan. 
Efter stora påtryckningar från bland annat 

Central Swedens medlemsregioner och 
projektet Botniska korridoren samt EU-
kommissionen, meddelades den 21 mars att 
Sverige skickat in en förfrågan till 
kommissionen om att inkludera Botniska 
korridoren i ScanMed.  
 

Önskad ny dragning av ScanMed samt av North Sea-
Baltic, streckad linje ovan.  

 
Botniska korridoren omfattar den primära 
godstransportleden från Haparanda i norr 
till Mjölby och Arlanda – Stockholm i söder. 
Dragningen som Sverige nämner i sin 
förfrågan till kommissionen omfattar även 
en förlängning av korridoren från Örebro 
där den idag slutar, till Oslo. Den svenska 
önskade förlängningen omfattar även 
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Malmbanan, som sträcker sig från Luleå till 
Narvik.  
 
I Finland har samma process pågått under 
hösten och vintern, dock har den finska 
regeringen länge varit drivande i processen 
och redan innan årsskiftet skickade Finland 
in en förfrågan om att förlänga 
stomnätskorridoren North Sea-Baltic, som 
idag slutar i Helsingfors.  
 
Central Sweden har under många år arbetat 
för att Botniska korridoren ska bli en del av 
ScanMed. Tillsammans med projektet 
Botniska korridoren och de svenska 
regionkontoren Mid Sweden och North 
Sweden, de finska kontoren East and North 
Finland, West Finland, Tampere Region, 
Helsinki-Uusimaa Region samt det norska 
kontoret North Norway, har kontoret 
arbetat för att både kommissionen och den 
svenska nationella nivån ska förstå att en 
utbyggd järnväg inom Botniska korridoren 
säkrar både Europas och Sveriges tillgångar 
på råvaror. För att uppnå detta har vi 
gemensamt bland annat anordnat flera 
seminarier på Europaparlamentet med 
starkt stöd av bland andra den nyligen 
bortgångne Europaparlamentarikern Jens 
Nilsson. Nilsson har varit en oumbärlig 
förkämpe i just denna viktiga fråga och han 
är redan djupt saknad. Besked om 
förlängningen var mycket glädjande för alla 
inblandade och ett bevis på att man med 
gemensamma krafter kan få både nationell 
och europeisk nivå att lyssna och agera. 
 

Oslo-Stockholm 2.55 och Botniska 
korridoren besöker Bryssel 

Efter Regeringens besked om att man 
stödjer en förlängning av ScanMed-
korridoren, beslutade bolaget Oslo-Stockholm 
2.55 och projektet Botniska korridoren att 
besöka Bryssel i början av april, för att bland 
annat säkerställa att kommissionen har all 
den information de behöver innan förslaget 
till ny CEF läggs fram. Central Sweden, Mid 
Sweden och Region Värmlands kontor lade 
gemensamt upp ett program för dagarna, 

där Jonas Karlsson, vd Oslo-Stockholm 
2.55 AB och Joakim Berg, projektledare 
Botniska korridoren, mötte bland annat 
EU-kommissionens generaldirektorat för 
transport, DG MOVE, Ambassadör Åsa 
Webber, samt en representant för 
transportutskottets kansli i 
Europaparlamentet.  
 
Dessa möten följdes upp i november, då 
Jonas Karlsson återigen besökte Bryssel för 
att informera och ha en dialog med berörda 
aktörer om sträckan Örebro-Oslos 
europeiska mervärde och relevans i den 
europeiska infrastrukturkontexten, då 
kommissionen beslutat att inte ta in sträckan 
i förslaget till ny CEF. Möten avhölls med 
DG MOVE, den svenska representationen 
och Europaparlamentet. Central Sweden 
deltog vid dessa möten.   
 
 
 
 

 

 

Connecting Europe Facility – CEF  
 
CEF, på svenska kallat Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, är 
finansierings-verktyget för TEN-T. 
CEF fastställer villkor, metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av 
finansiellt stöd till TEN-T. CEF-
programmet finansierar bland annat 
infrastrukturprojekt som bidrar till 
att utveckla det transeuropeiska 
transportnätverket (TEN-T) och i 
programmet definieras även de nio 
högst prioriterade sträckorna i det 
europeiska transportnätet, de så 
kallade stomnätskorridorerna. 
Endast åtgärder som bidrar till 
projekt av gemensamt intresse i 
enlighet med TEN-T ska vara 
berättigade stöd.  
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TEN-T Days i Ljubljana 

Den 25–27 april deltog Central Sweden på 
”TEN-T Days” i Sloveniens huvudstad 
Ljubljana. TEN-T-dagarna arrangeras av 
EU-kommissionens generaldirektorat för 
transport (DG MOVE) och samlar bland 
annat nationella transportministrar, 
Europaparlamentariker och regionala 
aktörer från hela EU för att diskutera 
övergripande strategiska frågeställningar 
kopplat till det transeuropeiska 
transportnätet, TEN-T (se inforuta). 
Arrangemanget är ett viktigt tillfälle för 
diskussioner om bland annat utvecklingen 
av den europeiska transportpolitiken, 
innovativa finansieringslösningar för 
infrastruktur samt utvecklingen av en smart, 
hållbar och säker mobilitet i Europa.  

Central Sweden var på plats på TEN-T Days 
tillsammans med representanter från Region 
Örebro län, Nya Ostkustbanan (NOKB) 
och övriga representanter för Botniska 
korridoren. Det officiella programmet 
bestod av en mängd workshops och 

seminarier på olika teman och därtill avhölls 
även ett korridorsmöte för ScanMed. 
Huvudanföranden under dagarna hölls av 
transportkommissionär Violeta Bulc, 
budgetkommissionär Günter Oettinger, 
kommissionären för regional-politik Corina 
Cretu, Sloveniens premiär-minister Miro 
Cerar och ordförande i Europaparlamentets 
transportutskott (TRAN), Karima Delli. 

Möte med ordförande i TRAN-utskottet. Eva Björk, 
Central Sweden; Karima Delli, ordförande i TRAN-
utskottet; Joakim Berg, Botniska korridoren; Erik 
Lövgren, Regionråd Västernorrland och Lotta 
Rönström, Mid Sweden. 

 
Ett antal enskilda möten mellan 
representanterna kopplade till Botniska 
korridoren och relevanta aktörer från bland 
annat DG MOVE och Europaparlamentet 
avhölls under dagarna för att informera om 
vikten av att inkludera Botniska korridoren i 
stomnätskorridoren och för att upplysa om 
vad norra Sverige kan bidra med i 
korridorssamarbetet. Bland annat fick vi 
pratstunder med Karima Delli, ordförande i 
TRAN-utskottet; Pat Cox, europeisk 
koordinator för ScanMed; Anne Berner, 
Finlands transportminister, Herald Ruijters, 
direktör på DG MOVE samt Jakop 
Dalunde, svensk Europaparlamentariker.  

Transeuropeiska transportnätverket - 
TEN-T 
 
TEN-T är ett politiskt policyramverk 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) 
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Svenska och finska representanter för Botniska 
korridoren möter DG MOVE. Från vänster Frédéric 
Versini, DG MOVE; Esa Halme, Tampere Region; 
Erik Lövgren, Region Västernorrland; Erik Johansson, 
Region Örebro län; Gustav Malmqvist, MIDEK. 
 

 
Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed-korridoren 
mottar Botniska korridorens rapport om EU-mervärdet 
med förlängningen (eng). 

 

Nya Ostkustbanan på besök i Bryssel 

Den 28–29 maj besökte Ingela Bendrot, vd 
för Nya Ostkustbanan (NOKB), Bryssel. 
Central Sweden, tillsammans med Mid 
Sweden, planerade hennes besök och möten 
under de två dagarna. Förlängningen av 
ScanMed-korridoren, EU-kommissionens 
förslag till ny CEF-förordning samt nya 
Ostkustbanans utbyggnad stod på 
dagordningen. Bendrot mötte bland annat 
ambassadören Åsa Webber och de två 

transportråden vid Sveriges ständiga 
representation, Enar Lundgren och Mario 
Saric, samt tjänstemän på EU-
kommissionens DG MOVE; Herald 
Ruijters, direktör med ansvar för 
investeringar och innovativa och hållbara 
transporter, Jean-Louis Colson, enhetschef 
på transport-nätverksenheten, samt Julie 
Buy, handläggare på enheten för 
transportinvesteringar.  

Eva Björk, Central Sweden; Lotta Rönström, Mid 
Sweden & Ingela Bendrot, NOKB möter Herald 
Ruijters, Jean-Louis Colson & Julie Buy DG MOVE. 

 

Botniska korridoren inkluderas i EU-
kommissionens förslag om ny CEF 

Som ett led i arbetet med en ny 

långtidsbudget för EU för perioden 2021–

2027 lade EU-kommissionen den 6 juni 

2018 fram sitt förslag till Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (CEF). I förslaget 

föreslås stomnätskorridoren ScanMed 

förlängas från dagens slutpunkt i Örebro 

och Stockholm, till Luleå och Narvik i 

Norge. Korridoren North Sea-Baltic föreslås 

förlängas från Helsingfors och till Luleå 

hamn och de nordliga delarna av Europa 

föreslås därmed inkluderas på de europeiska 

transportkartorna. Arbetet med att få den 

Botniska korridoren inkluderad i ScanMed-

korridoren är ett arbete som har pågått 

under flera år. Den övergripande tanken har 

varit att koppla samman korridorerna North 

Sea-Baltic och ScanMed-korridorerna runt 

den Bottniska viken, och detta ser nu ut att 
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förverkligas. Då North Sea-Baltic föreslås få 

sin slutpunkt i Luleå, innebär detta att 

Sverige troligen kommer omfattas av två 

stomnätskorridorer i nästa programperiod.  

 

Ändringsförslag CEF artikel 9 
Förhandlingar om nya långtidsbudgeten och 

samtliga programförslag mellan 

medlemsstaterna och Europaparlamentet 

återstår innan vi med säkerhet vet exakt 

budget, prioriteringar och 

korridorsdragningar. Under hösten har 

fokus legat på att säkerställa att Botniska 

korridoren i sin helhet finns med i den 

slutgiltiga förordningen, genom 

regelbunden kontakt och möten med 

relevanta tjänstepersoner på EU-

kommissionen, Näringsdepartementet, den 

svenska representationen, samt med 

Europaparlamentet (EP). Bland annat har 

Central Sweden skickat in konkreta 

ändringsförslag om artikel 9, för att påverka 

skrivningarna i EP:s ändringsförslag på 

kommissionens initiala lagförslag om CEF. 

 

 
Joakim Berg, Botniska korridoren med Frédéric 
Versini, DG MOVE 

 
Nätverkande och deltagande aktuella 
transportkonferenser  

Central Sweden har under året deltagit på ett 

stort antal konferenser, seminarier och 

workshops om utformandet av EU:s 

framtida transportpolitik. Kontoret har även 

bidragit till utformandet av program och 

kontaktat föredragshållare. Dessa olika 

möten är viktiga forum för att föra fram 

medlemmarnas prioriterade frågor, sätta 

regionerna på kartan och för nätverkande 

med relevanta och viktiga aktörer i 

utformandet av politiken. Det gäller allt från 

Trafikverket och Näringsdepartementet på 

svensk nivå till EU-kommissionen, 

Europaparlamentet och den svenska 

representationen i Bryssel på EU-nivå. 

Några av konferenserna Central Sweden har 

deltagit på är förutom tidigare nämnda, 

bland annat konferensen om 

gränsöverskridande järnvägstransporter 

som avhölls på EU-kommissionen i 

Stockholm, Logistikdag Norr i Luleå, 

ScanMed korridorsforum samt 

Transportföretagens seminarium i 

Europaparlamentet, Bryssel.  

 Frédéric Versini presenterar ScanMed-korridorens 

föreslagna dragning 
 

Nya Ostkustbanan presenterar sitt team  

I december 2018 

publicerades ett 

antal personliga 

intervjuer med 

teamet bakom. 

Nya 

Ostkustbanan. 

Bland annat 

intervjuas Region 

Gävleborgs 

infrastrukturstrateg 

Christoffer Westerberg von Bothmer samt 

Central Swedens kontorschef Eva Björk. 

Intervjuerna finns att läsa på NOKB:s 

hemsida här.  
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KAPITEL7 
 

Profilera medlemsregionerna på EU-nivå i prioriterade 
frågor 
 

Central Sweden är medlemmarnas förlängda 
arm vid EU inom de områden som kontoret 
bevakar. Det innebär att Central Sweden 
profilerar regionerna som attraktiva 
samarbetspartners och kunniga aktörer 
inom dessa bevakningsområden.  
 

Region Dalarna och Region Örebro läns 
EU-arbete lyfts fram i ”EU i lokalpolitiken” 

I Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) rapport EU i lokalpolitiken (2018) 
undersöks hur den svenska lokala och 
regionala nivån påverkas och påverkar EU. 
Rapporten visar att det är av stor vikt att öka 
förståelsen för hur den lokala och regionala 
nivån kan påverka EU och dra nytta av de 
möjligheter EU-medlemskapet medför. I 
rapporten lyfts flera goda exempel på hur 
lokal och regional nivå i Sverige arbetar med 
EU-relaterade frågor och strategiskt 
påverkansarbete. SKL sände ut en förfrågan 
till regionkontoren om goda exempel och 
Central Sweden lyfte fram Region Örebro 
län och Region Dalarnas arbete med 
Vanguardinitiativet, från ett politiskt 
respektive tjänstemannaperspektiv, samt 
Region Gävleborgs arbete och europeiska 
engagemang inom vätgasområdet. SKL 

valde därefter ut Region Dalarna och Region 
Örebro län som två av exemplen som lyfts 
fram i rapporten. 
  

 
I “EU i lokalpolitken” lyfts Dalarnas och Örebro läns 
arbete inom Vanguardinitiativet fram som ett handfast 
exempel på hur den regionala nivån kan dra nytta av de 
möjligheter EU-medlemskapet medför. 
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I rapporten lyfter Dalarna fram att regionen, 
trots att den i europeiska mått mätt är en 
relativt liten region, är en spelare på en 
europeisk och global nivå i den 
specialisering som finns identifierad i 
regionen, och att arbetet inom 
Vanguardinitiativet har bidragit till att 
regionen tar plats och bidrar på en europeisk 
nivå. Från Region Örebro län lyfts ett 
konkret projekt fram som har möjliggjorts 
genom regionens medlemskap i 
Vanguardinitiativet. Region Örebro län och 
Örebro universitet driver just nu 
tillsammans med den italienska regionen 
Emilia Romagna och Universitetet i 
Bologna ett demonstrationsprojekt som 
syftar till att utveckla ett 3D-printat 
hybridmaterial där man sammanfogar stål 
och komposit, ett material som är mycket 
intressant i produktionen av komponenter 
inom till exempel flyg- och bilindustrin. 
 

EWRC-veckan och nätverkslunch  

Den 8–11 oktober 2018 arrangerade EU-
kommissionens DG REGIO och 
Regionkommittén den 16:e upplagan av den 
europeiska veckan för regioner och städer 
(EWRC). Under veckan samlades omkring 6 
000 deltagare från hela Europa i Bryssel för 
ett program bestående av cirka 150 
arbetssessioner, seminarier, utställningar 
och aktiviteter för nätverksbyggande på 
temat regional och lokal utveckling.  
 
Under veckan deltog både Central Swedens 
personal samt tjänstepersoner ifrån 
medlemsregionerna i ett flertal event. 
Eventen handlade bland annat om ökad 
integrerad europeisk hälsa, där Dalarnas 

Birgitta Sacrédius talade; integration av 
TEN-T nätverket till städer; samt flertalet 
event där långtidsbudgeten och framtida 
sammanhållningspolitik låg i fokus.   

Kristina Eklöf och Johan Södergren från Region Örebro 
län deltar på seminarium under EWRC 

 
Central Sweden bjöd även in medlemmarna 
till en nätverkslunch där såväl goda idéer 
som skratt utbyttes. Nätverkslunchen var ett 
bra tillfälle för Central Sweden att visa 
kontoret, träffa medlemmarna samt att 
diskutera verksamheten.  
 

Nätverkslunch under EWRC 
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KAPITEL8 
 

Skapa möten 

En viktig del i Central Swedens arbete är att 
skapa möten. Detta innefattar bland annat 
möjligheten för anställda inom Central 
Swedens medlemsregioner att göra så kallad 
korttidstjänstgöring på kontoret. Genom 
tjänstgöringen har medarbetaren möjlighet 
att stärka kunskapen om EU-perspektivet 
inom medarbetarens prioriterade 
sakområde. Det yttersta syftet med 
korttidstjänstgöringen är att öka förståelsen 
och kunskapen om hur EU arbetar inom 
olika sakfrågor, som efter tjänstgöringen kan 
integreras i det regionala utvecklingsarbetet.  
 
Vidare erbjuder Central Sweden aktörer 
kopplade till medlemsregionerna 
möjligheten att använda kontorets lokaler 
för möten, samt att kontoret varje år 
regelbundet tar emot studiebesök. Kontoret 
bistår även, i begränsad omfattning, med att 
förmedla kontakter och realisera möten 
inom specifika områden.  
 

Socialdemokraterna i regionfullmäktige 
Gävleborg på studiebesök i Bryssel 

Den 18–19 april 2018 stod Central Sweden 
värd för socialdemokraterna i 
regionfullmäktige Gävleborgs studiebesök i 
Bryssel. Fokus låg på det kommande 
förslaget om EU:s nya långtidsbudget och 

på den framtida sammanhållningspolitiken. 
Under två fullspäckade dagar träffade 
gruppen bland annat representanter från 
EU-kommissionens generaldirektorat DG  
REGIO, samt en av de svenska 
socialdemokraternas sakkunniga i 
Europaparlamentet för att diskutera 
tongångarna kring nästa EU-budget och 
sammanhållningspolitikens framtida 
utformning. 

 
S-gruppen i regionfullmäktige Gävleborg på besök på 
Europaparlamentet 

 
På agendan stod även besök vid Sveriges 
ständiga representation i Bryssel samt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Därtill träffade gruppen tankesmedjan 
European Policy Centre, EPC, för diskussioner 
om EU-samarbetet och dess framtid, 
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populism och Brexit. Gruppen fick också en 
djupare insikt i Central Swedens 
verksamhet, dess olika nätverk och arbete 
med bland annat smart specialisering samt 
en större förståelse för olika aktörers 
närvaro i Bryssel. 
 
 

Studiebesök 

Under 2018 har Central Sweden välkomnat 
ett antal studiebesök på kontoret. Bland 
annat har vi tagit emot besök och hållit 
presentationer för grupper från Högskolan 
Dalarna, Örebro Universitet, Falu 
Frigymnasium, ABF Gävleborg, 
Staffansgymnasiet Söderhamn, Borlänge 
kommun, IF Metall, ABF Gävleborg, 

Högskolan i Gävle, Karlstad universitet, 
Regionförbundet Kalmar och 
Lärarförbundet Hudiksvall – för att nämna 
några. 

 

 

Korttidstjänstgöring  

Under året har tre utvecklingsledare från 
Region Örebro län korttidstjänstgjort i 
Bryssel. Dessa är Linnea Hedkvist, 
folkhälsa, Patrik Ståhl, regional fysisk 
planering, samt Linda Svensson, energi 
och klimat. Även Region Gävleborg har sänt 
en korttidstjänstgörare till Central Sweden 
under året, Marie Hjort, energi- och 
klimatstrateg. 
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