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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från samrådet för externa relationer
den 30 maj 2017
Tid: 15:00 – 15:45
Plats: Videomöte mellan Residenset (lokal Dalsland), Vänersborg, Södra
Hamngatan 37-41 (lokal Videokonferensrummet), Göteborg, Regionens hus
(lokal La Scala), Borås, Regionens hus, Skövde.

Närvarande
Beslutande

Magnus Berntsson, ordförande (KD)
Per Tenggren, 1:a vice ordförande (S) – ordförande för mötet
Madeleine Jonsson, 2:e vice ordförande (MP)
Lars-Erik Lindh (S)
Birgitta Losman (MP) - närvarade kl. 15.00 – 15.30, § 14 - § 16
Kristina Jonäng (C)
Claes Redberg (S)
Conny Brännberg (KD)
Robert Sandberg (S)
Johnny Bröndt (M)
Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Adolfsson (L)
Kerstin Brunnström (S)
Ulf Eriksson (C)
Anders Fasth (KD)
Gunilla Levén (M)
Cecilia Dalman Eek (S)

Justerare

Birgitta Adolfsson (L)
Underskrifter

Sekreterare:
Irma Ganibegovic
Ordförande:
Per Tenggren
Justerare:
Birgitta Adolfsson
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se

Protokoll från samrådet för externa relationer,

Övriga närvarande

Susanne Hammarström, enhetschef externa relationer
Anna Malmsten, regionutvecklare
Maria Grip, regionutvecklare Brysselkontoret
Charlotte Beijer, regionutvecklare
Robin Stenström, praktikant
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Protokoll från samrådet för externa relationer 2017-05-30

Innehållsförteckning
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Justerare:

Information
Information om EU-toppmöte i Göteborg 2017
Information om EU-handslag med regeringen
Information kring EUs handlingsplan mot antibiotikaresistens
Information om vänregionsamarbete 2017-2018

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

4
5
6
7
8
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§ 14
Information
•

Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete maj - september
2017

Protokollsanteckningar

Birgitta Losman (MP) informerar att hon ska delta på Cohesion Forum den 26-27
juni i Bryssel. Maria Grip, Brysselkontoret, finns med på plats som
tjänstemannastöd.
Conny Brännberg (KD) informerar att europeiska nätverket ECTN har årsmöte i
september och att en styrelsepost är ledig som nätverket gärna ser att VGR tar.
Det råder oklarhet kring huruvida VGR är medlem eller inte i ECTN, Susanne
Hammarström tar kontakt med Agneta Mårdsjö, näringslivschef, och Staffan
Rydén, kulturchef, för mer information.
Maria Grip, Brysselkontoret, informerar att hon undersöker fortfarande frågan om
hur VGR arbetar med implementeringen av dataskyddsförordningen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 15
Information om EU-toppmöte i Göteborg 2017
Diarienummer RS 2017–02553
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen.
Protokollsanteckningar

Susanne Hammarström informerar att VGR är ansvariga för sidoarrangemanget
”Samtal om EU:s framtid” där syftet är att skapa samhällsdebatt och
uppmärksamhet kring EU:s framtid. Datum för eventet är den 16 november och
tar plats i centrala Göteborg. Mer detaljer kommer.
Birgitta Losman (MP) lyfter att EU som fredsprojekt är ett intressant perspektiv
att ha med i sidoarrangemanget Samtal om EU:s framtid.
Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om EU-toppmötet i Göteborg, 17 november 2017.
Den 17 november träffas EU:s 28 stats- och regeringschefer i Göteborg för ett
informellt EU-toppmöte under temat rättvisa jobb och tillväxt. Det är unikt att
förlägga ett toppmöte i ett land som inte har ordförandeskap i EU.
VGR arbetar tillsammans med Göteborg Stad, Göteborgsregionen (GR),
Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborg & Co för att säkerställa kopplingen
mellan EU-toppmötet och den lokala och regionala nivån samt dra nytta av
toppmötet. Arbetet sker inom ramen för en styr- och arbetsgrupp med
representanter från ovan nämnda organisationer.
Under ett möte den 15 maj föreslog styrgruppen två större sidoarrangemang
kopplat till EU-toppmötet där målgruppen framförallt är samhällsintresserade
invånare; ett event med tema ”Samtal om EU:s framtid” och ett event som belyser
Västsveriges arbete med sociala frågor kopplat till arbetsmarknad och rättvisa
jobb, d.v.s. temat för själva EU-toppmötet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170523

Skickas till

•

Susanne Hammarström, susanne.hammarstrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 16
Information om EU-handslag med regeringen
Diarienummer RS 2017–02445
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen.
Protokollsanteckningar

Birgitta Losman (MP) tycker att det är bra att VGR tar detta tillfälle i akt att ställa
krav på regeringen att öppna upp för en bättre och mer strukturerad dialog med
lokal och regional nivå tidigt i lagstiftningsprocessen.
Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om regeringens förfrågan om ett EU-handslag med Västra
Götalandsregionen hösten 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170522

Skickas till

•

Susanne Hammarström, susanne.hammarstrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 17
Information kring EUs handlingsplan mot
antibiotikaresistens
Diarienummer RS 2017–02442
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen
Protokollsanteckningar

Maria Grip, Brysselkontoret, informerar att handlingsplanen för
antibiotikaresistens kommer att presenteras under hösten 2017. Brysselkontoret
återkommer därför efter det med mer information till samrådet för externa
relationer.
Sammanfattning av ärendet

Samrådet för externa relationer efterfrågade på sitt senaste sammanträde (11 april
2017) fördjupad information om europeiska kommissionens arbete med ny
handlingsplan mot antibiotikaresistens. Handlingsplanen har blivit försenad så
istället för juni kommer den under 2017. Handlingsplanen är kommissionens plan
för hur de kan stötta medlemsländerna i arbetet, och det är ännu oklart hur mycket
planen kommer att påverka det svenska arbetet med antibiotikaresistens. En viktig
ingång för Sverige har varit att EUs arbete är harmoniserat med det internationella
arbete som görs inom ramen för WHO, som 2015 antog en global handlingsplan.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170519

Skickas till

•

Susanne Hammarström, susanne.hammarstrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 18
Information om vänregionsamarbete 2017-2018
Diarienummer RS 2017–01441
Beslut

1. Samrådet för externa relationer noterar informationen.
Protokollsanteckningar

Anders Fasth (KD) tycker att det föreslagna området, maritima frågor och
nedskräpning längs kusten, är ett viktigt och relevant ämne.
Cecilia Dalman Eek (S) informerar att vindkraft är ett område där Danmark är
duktiga, och att det kan vara ett bra område att byta erfarenhet kring i detta
sammanhang.
Conny Brännberg (KD) informerar om att det finns en forskare som studerar hur
besöksnäringen påverkar miljön i Västra Götaland. Detta är finansierat genom ett
forskningsanslag som VGR fått. Det kan vara intressant för vänregionsamarbetet
och därför är det bra om forskaren involveras när det är lämpligt.
Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om Västra Götalandsregionens vänregionsamarbete med
Østfold fylkeskommune, Norge, och Region Nordjylland, Danmark.
Västra Götalandsregionen tar vid årets vänskapsmöte över värdskapet och
sekretariatet för vänregionsamarbetet. Värdskapet sträcker sig mellan augusti
2017-augusti 2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170518

•

Bilaga 2017 Østfold program vennskapsmøte

Skickas till

•

Susanne Hammarström, susanne.hammarstrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

