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Sex prioriteringar för 2019–2024

• EU:s gröna giv

• Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

• En ekonomi för människor

• Ett starkare Europa i världen

• Främjande av vår europeiska livsstil

• En ny satsning på demokrati i EU

Och

• En återhämtningsplan för EU



EU:s långtidsbudget 2021–2027 
och återhämtningspaketet



Sammanhållningspolitikens mål

• PO1: Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, 
ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen

• PO2: Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför 
Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara 
energikällor och klimatarbete

• PO3: Ett mer sammankopplat EU, med strategiska 
transportnät och digitala nät

• PO4: Ett mer socialt EU som följer principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra 
arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en 
jämlik hälso- och sjukvård

• PO5: Ett EU som står närmare medborgarna som stöder 
lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela 
EU.



Sammanhållningspolitiken

2014-2020 (typ)

• Valutakursförordning

• React 2021-2023

• CARE 

2021-2027

• Partnerskapsöverenskommelsen 

• Regionalfondsprogrammen, 8 regionala och 1 

nationellt 

• 13 Interreg program i Sverige

• Omställningsplanerna

• Socialfondsprogrammet +



Regionalfondsprogrammen

• Innovation och företagande 

• Energi.- och klimatomställning

• Kompetensförsörjning

• Digitalisering 

• Transportinfrastruktur 

• Bredare miljöfrågor som biologisk mångfald och klimatanpassning



Interreg programmen

6 gränsregionala program

Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge, Aurora, Mellersta 

Östersjön, Södra Östersjön och Kolarctic

3 transnationella program

Östersjön, Nordsjön och Norra periferin och Arktis

4 interregionala program 

Interreg Europe, Urbact, Espon och Interact



Fonden för rättvis omställning
• stålindustrin i Norrbottens län 

• metallindustrin i Västerbottens 

län 

• mineralindustrin i Gotlands län 

• raffinaderi och kemiindustrin i 

Västra Götalands län 



Socialfonden ESF+

Programområden

A: Öka möjligheten till ett hållbart arbetsliv för alla - 65 % tilldelning (40 % 

medfinansiering EU)

B: öka övergången till arbete - 20 % tilldelning (40 % medfinansiering)

C: minska risken för ekonomisk utsatthet - 3 % tilldelning (90 % 

medfinansiering EU)

D: öka kapaciteten i glesbygden - 6,5 % tilldelning (40% medfinansiering EU)

E: sociala innovationer - 5 % tilldelning (95% medfinansiering EU)



Medfinansiering
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Regionalt 
utvecklingskapital

Finansieringen kommer framför allt från tre källor:

1. Europeiska Unionen (EU)

2. Staten

Dessa kan sedan delas upp i finansieringskategorierna:

Kompensatoriska (Sammanhållningspolitiken, 1:1)

Konkurrensutsatta (Horisont, Vinnova mf)

3. Regionerna själva (dvs egna skatteintäkter). 



Sammanhållningspolitiken 2022-

Sverige

• Ett effektivt genomförande av EUs medel 

SKR rapport om genomförandet i Sverige av 

sammanhållningspolitiken

Bryssel

• 8e sammanhållningsrapporten (forum 17-18 mars)

• EU-samråd i höst om sammanhållningspolitiken



Riksrevisionens granskning av strukturfondspartnerskapen (RiR
2020:10) och rapport Landsbygds-programmet 2014–2020 –
utformning och genomförande (RiR 2018:26) 

• Framgår att förutsättningarna för ett effektivt genomförande av 

strukturfondsprogrammen brister. Ett stort antal involverade 

aktörer, otydliga ansvarsförhållanden, bristande transparens och 

otydliga prioriteringar anses bidra till utmaningarna. 

• Regeringen rekommenderas i rapporten bl.a. att ta initiativ till att 

utreda alternativ till systemet med regionala 

strukturfondspartnerskap. 

• Bedöms att landsbygdsprogrammets bredd och det stora antalet 

åtgärder som det finansierar har bidragit till en programstruktur som 

försvårar möjligheten att nå programmets m



En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel

Det saknas en samlad analys av den svenska förvaltningen av EU-

medel 

• bedöma den samlade organisationens ändamålsenlighet och 

effektivitet

• lämna förslag till en organisatorisk struktur och ansvarsfördelning 

som möjliggör en mer ändamålsenlig, effektiv och rättssäker 

förvaltning av EU-medel

• föreslå hur en ny förvaltning och hantering av EU-medel kan 

införas stegvis under EU:s innevarande programperiod 2021–2027, 

och vara helt genomförd inför nästa programperiod, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag.



Mindre utvecklade regioner 
kommer ikapp



Forskning och 
innovation



COVID-19 pandemins 
effekter
• Drabbade mindre utvecklade regioner hårdare

• Överdödligheten var högre i mindre utvecklade 
regioner (17 %) än i mer utvecklade regioner 
(11 %)

• Vaccinationsfrekvensen varierar kraftigt och är 
särskilt låga i östra EU 

• Gränsregioner och turism destinationen 
drabbades av störst effekterna av 
pandemibegränsningarna 



Sammanhållnings-
politiken 2014-2020

• 1,4 miljoner företag har fått stöd 

• 53 miljoner människor har tillgång till 
en ny eller förbättrad sjukvårdsinrättning 

• 45 miljoner människor drog nytta av 
utbildning och arbetsmarknad 
integrationsprogram. 

• Ökad BNP med 2,4 % 2023 in mindre 
utvecklade regioner


