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Glokala Sverige välkomnar 90 nya
deltagare ll 2019

Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige - Agenda
2030 i kommuner och regioner handlar om a öka kunskap och engagemang om
Agenda 2030 och de globala målen i svenska kommuner och regioner. Det är e
treårigt utbildnings - och kommunika onsprojekt som drivs av Svenska
FN-förbundet och SKL med stöd av Sida. Tillsammans med de första
pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 83 av landets 290 kommuner
antagna i projektet.
Ansökningsomgången inför deltagande 2020 öppnar i september 2019.
Mer informa on hi ar du här:
Agenda 2030

Stockholm Region EU Oﬃce informerar
Inspira onsseminarium den 4 april
Inspira onsseminarium om fram dens Europa, den 4:e april på Europahuset i
Stockholm. Du som är poli ker eller tjänsteperson i Stockholmsregionen är varmt
välkommen a ta del av experters analyser om vilka som är de europeiska
fram dsfrågorna och hur de påverkar kommuner och regioner.
Mer info om eventet och hur du anmäler dig här.

The European Union and the Return of the Na on State.
I den nya publika onen Europaperspek v 2019 analyserar tre on ledande
svenska ekonomer, jurister och poli ker några av de vik gaste utmaningarna som
EU står inför. Reﬂek oner om förhållandet mellan unionen och dess
medlemsstater, ex; Hur ska EU reagera när en medlemsstat upprepade gånger
bryter mot unionens grundläggande värderingar? Hur ska vi förstå
förhandlingarna om Brexit, och hur kan unionen avstå från a andra
medlemsstater lämnar? Diskussion om eurons fram d, gemensam ﬂyk ngpoli k
i EU och rä sstatsprincipen m.m

Så tycker EU-kommissionen a Sverige
ska prioritera
Hur tycker EU-kommissionen a Sverige ska fördela sina pengar? Kommissionen
har presenterat sin landrapport för Sverige 2019. Det är den rapport som
beskriver investeringsriktlinjer för Regionalfonden och Socialfonden, det vill säga
sammanhållningspoli ken, 2021-2027. Man bör dock komma ihåg a rapporten
är en rekommenda on och inte e fak skt u all. Rapporten ska ses som en
posi on inför kommande förhandlingar mellan Sverige och kommissionen om
programmens inriktning. Tillväxtverket har på e enkelt och tydligt sä samlat
informa on kring de a.
Här hi ar du mer info om landrapporten

Hur kommer företagen påverkas av
Brexit?
Ifall en hård Brexit sker (utan u rädesavtal) så kommer Storbritannien, ur
tullhänseende behandlas som e icke medlemsland. Brexit kommer påverka
företag som säljer varor eller u ör tjänster i eller från Storbritannien samt de
företag som transporterar varor via Storbritannien. Utan e u rädesavtal så
kommer WTO:s allmänna regler a gälla för handelsförbindelserna med
Storbritannien.
Mer informa on ﬁnns a läsa här:
Inför Brexit - checklista för företag

SKL följer reformeringen av
arbetsmarknadspoli ken
Arbetsförmedlingen håller på a ställa om sin verksamhet, som en konsekvens av
minskade anslag i statsbudgeten samt det Januariavtal som fa ades mellan
regeringspar erna, Liberalerna och Centerpar et. Omställningen innebär bland
annat a 4500 anställda varslats och a myndigheten ämnar avveckla 130 av de
242 kontor man förfogar över.
Här kan du läsa mer:
SKL och arbetsmarknadspoli ken

Region eller lokalpoli ker? Nu kan du
medverka i e forum för
integra onsfrågor
Integra onsfrågor är högt på agendan hos Regionkommi én. Därför lanserar de
nu e ny forum för poli ker på regional och lokal nivå med sy a a utveckla
och förbä ra EU-lags

ning på integra onsområdet. Regionkommi én är med

och lanserar e poli skt forum för regionala och lokala poli ker för a främja
integra onsarbetet genom a utveckla och förbä ra EU-lags

ning och

ﬁnansiering kopplat ll integra on av migranter. Utöver de a är forumet tänkt
a fungera som en pla orm där kunskaper och idéer kan utbytas kring
integra onsarbete i regioner runtom Europa. Fokus kommer även ligga på a
sprida kunskap om EU:s ﬁnansiella instrument i arbetet gällande integra on e er
2020. Ini a vet kommer a genomföras i samarbete med EU-kommissionen
llsammans med AER (Assembly of European Regions), CEMR (Council of
European Municipali es and Regions), CPMR (Conference of Peripheral Mari me
Regions) samt Euroci es. Den oﬀentliga lanseringen förväntas ske de 10 april
2019.
Mer informa on om forumet hi ar du här

Connec ng Europé Facility (CEF)programmet förlängs för perioden
2021-2027
Enligt e pressmeddelande från Europeiska rådet är de nu överrens med
Europaparlamentet om a förlänga CEF-programmet, även kallat "fonden för e
sammanlänkat Europa" över nästkommande lång dsbudget (2021-2027).
Programmet är EU:s största fond för infrastrukturinvesteringar och kommer
fortsa a ﬁnansiera vik ga projekt inom transport, digitalisering och energi.
Mer informa on om CEF hi ar du här.

Nu ﬁnns ERRIN:s årsbok a läsa
Tidigare i mars släppte ERRIN (European Regions Research and Innova on
Network) sin årsbok. I den kan du läsa om vad de har arbetat med under 2018
och vad deras prioriterade områden för 2019 är. ERRIN är e Brysselbaserat
nätverk för regioner och städer. Sy et med nätverket är a hjälpa regionala
aktörer a ta del av det europeiska arbetet inom forskning och innova on. I
nätverket ingår 131 regioner från 25 olika medlemsländer. ERRIN möjliggör
kunskapsutbyten mellan regioner men fungerar även som e verktyg i dialogen
mellan EU-ins tu oner och regioner. Inom ERRIN ﬁnns det 13 arbetsgrupper som

fokuserar på områden från bioekonomi ll turism och transport.
Här hi ar du mer informa on om boken.
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