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Sammanhållningspolitiken -
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Sveriges prioriteringar

• Främja konkurrenskraft, 
kunskap och innovation 

• Hållbart och effektivt nyttjande 
av resurser för en hållbar tillväxt 

• Öka sysselsättningen, främja 
anställbarhet och förbättra 
tillgängligheten till 
arbetsmarknaden 



Processer som SKL har varit 
engagerat i

Hur mycket pengar?
 Förhandlingar om EU:s långtidsbudget mellan medlemsstaterna, Europaparlamentet 

och kommissionen – trilogen
 SKL: Fortsatt stark europeisk regionalpolitik, motsatt oss budgetnedskärningar
Vad ska strukturfonderna användas till (prioriteringar)?
 Förhandlingar om strukturfondsförordningar - trilogen
 Internberedningar mellan departementen inom regeringskansliet
 SKL: Infrastruktur i regionalfonden
 SKL: Stadsutveckling i socialfonden
Hur ska genomförandet se ut?
 Partnerskapsöverenskommelsen 
 Principen om flernivåstyre
 Genomförandeorganisation; strukturfondspartnerskapens sammansättning etc.
 SKL: majoritet politiker i partnerskapen, regionala representanter i beslutsgrupper, 

RUS:en vägledande



Kanaler för SKL:s intressebevakning

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
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Nya inslag i 
sammanhållningspolitiken

 Partnerskapsprincipen

 Territoriellt perspektiv

 Samordning

 Resultatfokus



Analys av inflytande och regional 
anpassning

 Analys av förberedelseprocessen inför den nya programperioden

 Vilka har förutsättningarna varit för ett reellt inflytande från 
regional nivå vad gäller utformningen av program?

 Speglar målsättningar och prioriteringar i programmen de behov 
man uttryckt regionalt?



Några preliminära slutsatser

 Starkare legal grund för lokalt/regionalt inflytande –
flernivåstyre i förordningarna

 Samtidigt har programmen en tydligare koppling till EU:s 
prioriteringar i form av EU2020, tematiska mål och ett tydligare 
fokus på resultat



Generella slutsatser

 PÖ-processen har drivits genom interdepartementalt samarbete med en 
gemensam projektledare – efter påtryckningar från regionala politiker en 
bred inbjudan om delaktighet

 PÖ har dock inte fått den avsedda samlande och styrande funktion som var 
tänkt på grund av förseningen. PÖ-processen och 
programmeringsprocesserna har dock påverkat varandra.

Stora variationer mellan fonderna i hur dialogen mellan departementen och 
den regionala nivån utformats – delvis beroende på att programprocesserna 
varit osynkroniserade

• För ERUF har dialogen omfattat både politiken och tjänstemännen

• För övriga har dialogen framför allt varit begränsad till den politiska nivån

• Bristande regionalt inflytande när det gäller nya verktyg som Hållbar 
stadsutveckling, ITI 



Generella slutsatser

 Ingen samordning mellan fonderna i organisationen av 
programskrivningen

Stora variationer mellan fonderna i upplevd regional delaktighet

• ERUF: Stort mått av regionalt inflytande över processen – de 
tematiska upplevs inte som särskilt begränsande

• ESF: Fortfarande bristande insyn och inflytande i 
programskrivningsprocessen. Regionala handlingsplaner 
kompenserar delvis

• LP: Fortfarande bristande insyn, stora variationer mellan regionerna 
och inom programmet.

• Fortfarande inte en tydlig fondsamverkan – vare sig på 
myndighetsnivå eller i programframtagande

• Den regionala nivåns inflytande över ERUF-programmen förefaller 
vara relativt god – men betydligt svagare vad gäller ESF och LP



Genomförande av den regionala 
tillväxtpolitiken 2014-2020



Prel. prioriteringar i den nationella 
strategin

Innovation och företagande
 Starkare regionala innovationsmöjligheter – innovation och forskning
 Entreprenörskap och företagande
 Miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor
 Kommersialisering och internationalisering
 Kapitalförsörjning

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
 Transportsystem och IT-infrastruktur
 Digitaliseringens möjligheter
 Kommersiell och offentlig service
 Fysisk planering och boende
 Kultur fritid och turism



Prel. prioriteringar i den nationella 
strategin

Kompetensförsörjning

 Matchning på arbetsmarknaden

 Tillvaratagande av den befintliga arbetskraften – strukturer för 
utbildning, kompetensförsörjning och livslångt lärande

 Tillvaratagande av hela arbetskraften – ökat arbetskraftsutbud 
genom integration och mångfald

Internationellt samarbete

 Utveckla regionalt samarbete – både i närområdet och globalt

 Export och handelsfrämjande

 Erfarenhetsutbyte och lärande



Nya arbetsformer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

(Politikerforum)

Tjänstemannaforum

(Ledande regionala tjänstemän + nationella myndigheter)

Analysgrupp

Tematiska arbetsgrupper och nätverk

Ex. Nätverk för innovation
RND

Ex. Nätverk för kompetensförsörjning


