Västsvenska EU-konferensen och Småland
Blekinge Hallands Europaforum bjuder in till
gemensam konferens

Ett nytt Europa
– nya möjligheter att jobba tillsammans

Välkommen till Falkenberg 12–13 maj 2022

Ett nytt Europa
– nya möjligheter att jobba
tillsammans
Konferensen lyfter aktuella och framtida frågor på EU-nivå,
finansieringsmöjligheter 2021-2027, tillsammans med ett
EU-perspektiv kring stad och land och många experter finns
på plats för att ge svar.
Konferensen bjuder också på spännande lokala studiebesök i Falkenberg
– som involverar allt från simmande laxar till pasta och glass.
Västsvenska EU-konferensen och Småland Blekinge Hallands Europaforum äger rum på Grand Hotel Falkenberg/Tryckhallen. Antalet platser
är begränsade men vi erbjuder också ett digitalt deltagande.
Konferensen arrangeras i samarbete mellan Region Halland, Region
Värmland , Västra Götalandsregionen, Falkenbergs kommun, Småland
Blekinge Halland South Sweden och Europa direkt Halland.
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PROGRAM TORSDAG 12 MAJ 2022
Moderator:

Sven Kastö
Sven Kastö, kontorschef för
Småland Blekinge Halland South Swedens Brysselkontor

10.30-12.00

Politikermöte
Vänder sig till förtroendevalda, se särskild inbjudan.

12.00-13.00

LUNCH

13.00

Välkommen till Falkenberg
Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen,
Region Halland och
Per Svensson (S) ordförande kommunstyrelsen,
Falkenbergs kommun

13.15

Ett nytt EU – aktuella frågor
Samtal om Europeiska unionen:
framåtblick, inblick och utblick
På gång, aktuella frågor och framtid ur ett EU-perspektiv
Christian reflekterar över EU:s framtidsfrågor och
återhämtning, liksom EU-samarbetets framtidsutsikter i en
tid präglad av stora utmaningar.
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens
representation i Sverige

13.35

EU i riksdagsvalet
Maria lyfter EU-dimensionen i höstens riksdagsval och
vilka politikområden och sakfrågor som har EU-koppling.
Maria Strömvik, universitetslektor i statsvetenskap vid
Lunds universitet
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13.55

En EU-journalistens perspektiv på aktuella EU-frågor
Teresa reflekterar över vilka frågor som fångar en
journalists intresse.
Teresa Küchler, journalist för Svenska Dagbladet som
bevakar EU-politiken ifrån Bryssel

14.15

Panelsamtal om aktuella EU-frågor
Från storpolitik i EU, hur ser verkligheten ut på lokal
regionalnivå?
Samtalet leds av Teresa Küchler och panelen består av
politiker och tjänstepersoner på lokal och regional nivå.

14.35-15.05

PAUS passa att mingla och att besöka utställarna

15.05

Perspektivet STAD – LAND
How does the EU support the interaction between city
and country and a sustainable development?
Eleftherios beskriver hur EU stödjer samspelet mellan stad
och land och en hållbar utveckling.
The presentation will be held in English/presentationen
hålls på engelska.
Eleftherios Stavropoulos, Policy Officer
EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och
stadspolitik (DG REGIO)

15.25

Regional utveckling i stad och landsbygd under 2000-talet
Robin gör en övergripande genomgång av utvecklingen i
olika geografier under de gångna programperioderna. Hur
växer egentligen Sverige och dess regioner?
Robin Rikardsson, Region Halland
Analytiker
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15.50

Leadermetoden som innovationsverktyg
Marion berättar om leadermetoden och hur den kan
användas för innovation och utveckling och ger en
uppdatering om arbetet på europeisk nivå genom ELARD
(European LEADER Association for Rural Development).
Marion Eckardt, ordförande för ELARD och
verksamhetsledare lokalt ledd utveckling Halland

16.05-18.00

Studiebesök, välj ett av besöken!

16.05

Destinationsbolaget i Falkenbergs kommun presenterar
sitt unika arbetssätt och introducerar eftermiddagens
studiebesök.
Fredrik Jansson, VD, Destination Falkenberg
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STUDIEBESÖK 1
Skrea matbruk – Falkenbergs skafferi (Lisa Lemke)
Buss avgår 16:30
Skrea Matbruk
Välkommen till Skrea matbruk och stenladan på Skrea backe där det
bland annat handlar om hemvevad pasta och smårätter med grunden i
lokala råvaror. Kocken Lisa Lemke kommer att bjuda er på berättelsen om
Skrea matbruk tillsammans med ett smakprov från verksamheten.
Utanför knuten bjuds det på en vidunderlig utsikt över vinodling, åkrar och
ängar. I studiebesöket ingår även ett besök i det nystartade destilleriet,
som också är Falkenbergs första destilleri.
STUDIEBESÖK 2
Hertingforsen
Buss avgår 16:30
Hertingforsen är ett unikt besöksmål och en del av Ätran som rinner
genom centrala Falkenberg. Mellan 2010-2014 drev Falkenbergs
kommun ett projekt för att återskapa den naturliga forsen och genom att
restaurera Hertingforsen kan nu vandrande fiskar som lax, havsöring, ål
och nejonöga leva och reproducera sig i Ätran och ta sig till och från havet.
Vattenkraften från Hertings kraftstationer producerar grön, miljövänlig el
samtidigt som den är anpassad efter fiskens vandringar i ån. Det finns
bara 3-4 vattenkraftverk i världen likt Herting med fria fiskevägar – det vill
säga där både fisk och elproduktion kan samsas åt. Under studiebesöket
får ni höra mer om anläggningen av bland annat miljöchefen Jens Melin
från Falkenbergs Energi.

6

STUDIEBESÖK 3
Berte Qvarn
Buss avgår 16:30
Berte Qvarn
När den första mjölsäcken lämnade Berte Qvarn i halländska Slöinge
1569, var det förmågan att tillvarata Suseåns energi som gjorde det möjligt
att börja förädla den förstklassiga spannmål som odlades i trakten. Det är
med kärlek till arvet och genuin omsorg om kvalitet och miljö som familjen
Stenström har byggt upp den verksamhet som idag är hjärtat i Sveriges
äldsta familjeföretag. Välkommen till ett studiebesök på Berte Gård där ni
får besöka både Berte Qvarn och SIA Glass, med goda chanser till smakprov. Hållbarhetschefen Helena Stenström och qvarnmästaren Johan
Bäcklund berättar om verksamheten och deras gedigna hållbarhetsarbete samt om det nya vattenkraftverket och den fiskväg som ska göra det
lättare för fiskarna att året runt simma upp och ner förbi Berte Qvarn.
19.00

Middag med livemusik
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PROGRAM FREDAG 13 MAJ 2022
8.30

Välkommen till dag 2
Moderator: Sven Kastö
EU-finansiering 2021–2027

8.40

Den nya programperioden 2021–2027
Helena berättar om EU:s politiska prioriteringar och nya
finansieringsmöjligheter 2021-2027. Helena spanar också
in i framtiden – när börjar arbetet med att påverka inför
nästa programperiod?
Helena Gidlöf, sakkunnig inom regional utveckling
Sveriges kommuner och regioner (SKR)

9.10

EU:s strategi för Östersjöregionen
Anders vill bidra till ökad kunskap och kännedom om
Östersjöstrategin och hur aktörer kan använda strategin för
att stärka och utveckla sitt arbete.
Anders Bergström, EU Strategist for the Baltic Sea Region
(EUSBSR), Föreningen Norden (Norden Association)

9.30

EU- kommissionen – Interreg och dess prioriteringar
Louise berättar om Interreg-programmen som är viktiga
instrument för EU och hur programmen bidrar till att
utveckla samarbetet över nationsgränserna.
Louise Floman, Programme Manager at European
Commission

9.45-10.15

PAUS, passa på att mingla och att besöka utställarna

10.15

Interreg Europe
Christina presenterar det nya Interreg Europa-programmet
– ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla
EU-länder, Schweiz och Norge.
Christina Imander, Uppdragsansvarig på Tillväxtverket
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10.25

Interreg Östersjöprogrammet
Carina pratar om Östersjöprogrammet (även kallat Interreg
Baltic Sea Region) – ett transnationellt samarbetsprogram
mellan elva länder.
Carina Jagetun, Tillväxtverket

10.35

Interreg Nordsjöprogrammet 2021-2027
Jesper går igenom Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea
Region) – ett transnationellt samarbetsprogram med målet
att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och
investera i.
Jesper Jönsson, Project Advisor, Nordsjöprogrammets
sekretariat

10.45

Frågestund till programmen

10.55-11.15

PAUS

11.15

Två exempel på vad projekt inom Interreg kan åstadkomma

11.50

Avslutning och TACK
Avslut och överlämning till värdarna för 2023 års
Västsvenska EU-konferens och till värdarna för Småland
Blekinge Halland South Swedens Europaforum.

12.00

LUNCH
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PRAKTISK INFORMATION
Tid och plats
Lunch-till-lunch-konferens.
Tid: torsdag 12 maj till fredag 13 maj.
Plats: Värdshuset Hwitan samt Grand Hotel i Falkenberg.
https://www.hwitan.se/, Storgatan 24, Karta finns här.
https://www.grandhotelfalkenberg.se, Hotellgatan 1, Karta finns här
Politikermöte, vänder sig enbart till förtroendevalda.
Tid: 10.30-12.00 den 12 maj.
Plats: Falkenbergs Stadshus, Kuben, Rådhustorget 3 C, Karta finns här
Konferensavgift
Avgiften för fysiskt deltagande är:
Lunch-till-lunch 1 500 kr
Enbart deltagande 12 maj 1 000 kr
Enbart deltagande 13 maj 1 000 kr
I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna samt gemensam tre-rätters
middag på torsdagskvällen.
Avgiften för digitalt deltagande är: 1 000 kr.
Bekräftelse med praktisk och digital information skickas ut senast veckan innan
konferensen.
Samtliga avgifter är exklusive moms per person.
Anmälan
Sista anmälningsdagen den 8 april. Antalet platser för konferensen på plats är
begränsade. Anmälan görs genom att klicka på denna länk eller QR-kod.
Anmälan är bindande och vid återbud efter debiteras full avgift. Anmäld person
kan alltid överlåtas till annan person.
Vi är måna om att minimera matsvinnet. Vänligen kontakta
Anna.Sehlstedt@regionhalland.se för avanmälan efter sista anmälningsdag
eller vid sent förhinder.
Upplysningar
För frågor om konferensens innehåll
Lena.Neinhardt@regionhalland.se
För frågor om anmälan till konferensen
Anna.Sehlstedt@regionhalland.se
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Information till dig som utställare
Det kommer finnas en utställningsyta. Antalet platser är begränsade. Är du
intresserad av att ställa ut? Kontakta Lena.Neinhardt@regionhalland.se
Resa och logi
Som deltagare bokar och betalar du själv resor och logi. Det finns ett begränsat antal
reserverade rum hos nedanstående hotell till och med 11 april.
Grand Hotel, Falkenberg
Konferenslokalen ligger 150 meter från hotellet. Pris: 1 112 kr enkelrum/natt eller 1
528kr i dubbelrum eller 764 kr per person i dubbelrum exklusive moms.
Boka på hotellets hemsida och uppge bokningsnummer.
https://www.grandhotelfalkenberg.se
Bokningsnummer: G394363
Hotellgatan 1, Karta finns här
Värdshuset Hwitan, Falkenberg
Konferenslokalen ligger i samma byggnad. Pris: 1 112 kr enkelrum/natt eller 1 528 kr
i dubbelrum eller 764 kr per person i dubbelrum exklusive moms. In-och
utcheckning samt frukost sker på Grand Hotel, 150 meter från hotellet.
Boka på hotellets hemsida och uppge bokningsnummer.
https://www.hwitan.se/
Bokningsnummer: G394363
Storgatan 24, Karta finns här
Hotell Hamngatan 27, Falkenberg
Konferenslokalen ligger 700 meter från hotellet.
Rum bokas på hotellets hemsida. www.hamngatan27.se
Hamngatan 27, Karta finns här
Ocean Hotel, Falkenberg
Konferenslokalen ligger ca 3,3 km från hotellet.
Pris: 1 095kr enkelrum, icke hav, 1 495kr enkelrum, med havsutsikt, 1 595kr
dubbelrum, icke hav, 1 995kr dubbelrum, med havsutsikt.
Boka på: bokning@oceanhotel.se och uppge bokningsnummer samt vilket rum
som önskas.
https://www.oceanhotel.se/
Bokningsnummer: Region Halland 12-13 maj
Klittervägen 51, Karta finns här
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Region Halland, 2022.

