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1. Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO
Referens: artikel 11.1 a i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 1: Val av politiskt mål (och det särskilda målet för FRO) med motivering

Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

1. Ett konkurrenskraftigare och smartare Europa 
genom främjande av innovativ och smart 
ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet

9 program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) 2021–2027: 
Nationellt program, program för 
Stockholm, program för Östra 
Mellansverige, program för Småland och 
öarna, program för Skåne-Blekinge, 
program för Västsverige, program för 
Norra Mellansverige, program för 
Mellersta Norrland och program för Övre 
Norrland.

Eruf De landspecifika rekommendationerna till Sverige 
2019 och 2020 och bilaga D till landrapporten för 
Sverige 2019 fokuserade på forskning och innovation 
för att bland annat förbättra kopplingarna, samarbetet 
och kunskapsöverföringen mellan forskare och 
näringsliv och främja universitetens aktiva medverkan 
i projekt, öka de små och medelstora företagens 
tillväxt och konkurrenskraft inklusive investeringar 
för diversifiering och start av nya företag samt att 
inrikta investeringarna på grön och digital 
omställning. Även insatser kopplade till kluster, 
främja processer av entreprenöriellt upptäckande, 
förbättra små och medelstora företags förmåga att 
anpassa sig till digital omvandling och ökad 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik och start och utveckling av 
företag lyftes i rekommendationerna. Samtliga dessa 
insatser framgår av de nio regionalfondsprogrammen. 

Forsknings- och innovationsarbete i samverkan med 
näringslivet och offentlig sektor och organisationer på 
lokal, regional och nationell nivå är fortsatt viktigt. 
Små och medelstora företag och organisationer 
behöver ha tillgång till kompetens från universitet och 
högskolor samt från yrkeshögskolan för att förbättra 
möjligheterna att utvecklas och konkurrera på olika 
marknader genom att ta tillvara relevant forskning 
och utveckling och omsätta det i praktiken. Ett 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

utvecklat regionalt forsknings- och innovationsarbete 
är en viktig förutsättning för ett utvecklat nationellt 
forsknings- och innovationsarbete samt skapa 
förutsättningar för att bygga kapacitet och förmåga att 
delta samarbeten på EU-nivå. En intervention får helt 
eller delvis genomföras i annat land, även utanför EU, 
under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika 
målet.

Det är angeläget att Sverige fortsätter att utveckla 
lösningar för att hantera omställningen som olika 
samhällsutmaningar innebär. Det finns ett behov att 
öka den digitala mognaden över hela landet. 
Digitalisering kan bidra till att möta 
samhällsutmaningar och till omställning till en 
cirkulär ekonomi. Det finns särskilda utmaningar i de 
glest befolkade områdena i Övre och Mellersta 
Norrland. Tillgång till bredband med hög 
överföringskapacitet har betydelse för hållbar tillväxt, 
möjligheten att driva företag, bo och tillhandahålla 
god samhällsservice och tillgång till 
utbildningsmöjligheter. 

För att förbättra de små och medelstora företagens 
tillväxt och konkurrenskraft planeras bland annat 
insatser för att stödja företagens behov i olika 
utvecklingsfaser, utveckla företagsfrämjande system 
och stödja affärsutveckling och internationalisering 
samt insatser för att motverka flaskhalsar relaterade 
till kompetensbrister.   

Stärkt innovationsförmåga är även viktig för att nå 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

målen om en livskraftig landsbygd med likvärdiga 
möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling 
i hela landet. Strategier för smart specialisering är 
viktiga och kan hanteras inom ramen för regionernas 
regionala utvecklingsstrategier. Planerade insatser 
måste överensstämma med aktuella strategier för 
smart specialisering under de specifika målen 1.1 och 
1.4. Inom 1.1 planeras insatser för att bland annat 
förbättra forskning och innovationskapaciteten, 
stimulera samverkan mellan företag och 
innovationsmiljöer samt utveckla testbäddar och 
demonstrationsmiljöer. Inom 1.4 planeras bland annat 
att utveckla kompetenshöjande insatser, främja 
livslångt lärande, utveckla nya metoder som stödjer 
satsningar inom det specifika målet samt främja 
entreprenörskap och företagande.

Åtgärderna bidrar till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, i synnerhet 
principerna om utbildning och livslångt lärande, 
jämställdhet och lika möjligheter. 

2. En grönare och koldioxidsnål övergång till en 
ekonomi med noll nettoutsläpp och ett 
motståndskraftigare Europa genom ren och 
rättvis energiomställning, gröna och blå 
investeringar, den cirkulära ekonomin, 
begränsning av klimatförändringar, 
klimatanpassning, riskförebyggande, 
riskhantering och hållbar mobilitet i städer

9 program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) 2021–2027: 
Nationellt program, program för 
Stockholm, program för Östra 
Mellansverige, program för Småland och 
öarna, program för Skåne-Blekinge, 
program för Västsverige, program för 
Norra Mellansverige, program för 
Mellersta Norrland och program för Övre 

Eruf
EHFVF

De landspecifika rekommendationerna till Sverige 
2019 och 2020 rörde bland annat innovation och att 
inrikta investeringarna på grön och digital 
omställning. 

Politiken ska bidra till energiomställning och att nå 
miljö- och klimatmålen samt främja samhällets 
anpassning till klimatförändringarna. Konsekvenserna 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

Norrland.
Programmet för Europeiska havs-,  fiskeri- 
och vattenbruksfonden (EHFVF) 2021–
2027

av ett varmare klimat med bränder, torka, 
översvämningar och stigande havsnivåer drabbar 
människor. Beteendeförändring, energibesparing och 
teknikutveckling är viktiga åtgärder för minskad 
klimatpåverkan. Teknikutveckling är viktigt för att 
främja förnybar energi. Här finns ett stort behov av 
nya lösningar och innovationer utifrån regionala 
förutsättningar. Utvecklingen mot en cirkulär 
ekonomi är central för att Sverige ska bli ett fossilfritt 
välfärdsland. Den kräver förändring av hela 
värdekedjor där innovativa giftfria, cirkulära och 
fossilfria produktionssätt, återvinningstekniker och 
affärsmodeller utvecklas. 

Landsbygdens företag har en viktig roll i 
omställningen till ett grönare och koldioxidsnålare 
samhälle och kan samtidigt bidra till målen om en 
livskraftig landsbygd som leder till en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela landet beaktas. 

En grön omställning förutsätter en fortsatt 
elektrifiering av samhället med ett förväntat ökat 
behov av energi. Sveriges elproduktion är idag 
nästintill fossilfri (98%) och den tilläggsproduktion 
som planeras att byggas kommer enbart bestå av 
vindkraft. Insatser för energieffektivisering och 
främjandet av förnybara energikällor bidrar till 
omställningen mot ett fossilfritt samhälle.  
  
Insatserna bidrar till att uppnå målen i Sveriges 
integrerade nationella energi- och klimatplan, och är i 
linje med prioriteringarna i den europeiska gröna 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

given. Åtgärderna bidrar till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, i synnerhet 
principerna om jämställdhet och lika möjligheter. 

Inom ramen för genomförandet av EU:s gemensamma 
fiskeripolitik (GFP) har programmet fokus på att 
främja en långsiktig hållbar utveckling av 
fiskerinäringen, vilket inkluderar fiske, vattenbruk 
och beredning av fiskeriprodukter. Utvecklingen ska 
utgå från en ekosystembaserad ansats som främjar 
livsmedelsförsörjning, sysselsättning, ökad lönsamhet 
och konkurrenskraft samt goda sociala förutsättningar 
för fiskerinäringen. Det skapar förutsättningar för en 
innovativ och konkurrenskraftig fiskerinäring med 
större anpassningsförmåga till en resursbesparande 
ekonomi. Förutom insatser som rör näringens 
utveckling och därmed utvecklingen av den blå 
ekonomin i Sverige, består en stor del av programmet 
av stöd till de grundläggande delar av GFP som avser 
insamling av vetenskapliga uppgifter och kontroll och 
tillsyn av fisket och som syftar till att säkerställa 
genomförandet av en god fiskeriförvaltning. 
Programmets åtgärder kommer att bidra till 
genomförandet av olika EU-miljödirektiv och 
strategier så som den gröna given, från jord till bord-
strategin och strategin för biologisk mångfald. Det 
inkluderar även genomförandet av EU:s 
handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och 
mark då bl.a. åtgärder för att samla in akvatiskt skräp 
och för att stödja genomförandet av 
havsmiljödirektivet bidrar till det. Dessa åtgärder har 
potential att förebygga och minska vissa typer av 
föroreningar i Östersjön och bidrar till skyddet och 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

återställandet av akvatisk biologisk mångfald och 
marina ekosystem. Stöd till utvecklingen av en hållbar 
blå ekonomi inom programmet är i linje med EU:s 
horisontella prioriteringar om resiliens, grön 
omställning och digital omställning. Programmet 
kommer därmed att bidra till övergången till en 
cirkulär blå bioekonomi också genom beaktandet av 
kommissionens nya strategiska riktlinjer för 
vattenbruket. Riktlinjerna beaktas också i den nya 
nationella fleråriga strategiska planen för vattenbruk. 
Programmet har även en hög miljöprofil med en 
avsevärd del av EU-budgeten riktade till 
miljöåtgärder.

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom 
förbättrad mobilitet.

2 program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) 2021–2027: 
Program för Mellersta Norrland och 
program för Övre Norrland.

Eruf De landspecifika rekommendationerna till Sverige 
2019 och 2020 rörde bland annat innovation, hållbara 
transporter, samt att inrikta investeringarna på grön 
och digital omställning.

Det finns särskilda utmaningar i de glest befolkade 
områdena i Övre och Mellersta Norrland. Näringslivet 
i dessa områden är påverkat av långa avstånd och 
gleshet vilket innebär ett fortsatt stort beroende av 
fossila bränslen och vägtransporter. God tillgänglighet 
är av strategisk betydelse för Sverige och centralt för 
att uppnå utvecklingskraft med stärkt lokal och 
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i 
alla delar av landet. Programmen möter behoven av 
ett mer klimatsmart och hållbart transportsystem 
genom bland annat investeringar i järnvägskapacitet 
och insatser för ökat kollektivt resande. Satsningarna 
behövs för att bidra till målen om en livskraftig 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

landsbygd med likvärdiga möjligheter till 
företagande, arbete, boende och välfärd som leder till 
en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

4. Ett mer socialt och inkluderande Europa 
genom genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter

Nationellt program för Europeiska 
socialfonden+ 2021–2027 

ESF+ De landspecifika rekommendationerna för Sverige 
2019 rörde bland annat investeringar för att förbättra 
utbildningssystemens ändamålsenlighet och 
arbetsmarknadsrelevans samt behovet av 
investeringar för att stödja integration av utrikes 
födda och främja aktiv inkludering och förbättra 
mindre gynnade personers anställningsbarhet.

Följderna av covid-19-krisen har starkt påverkat läget 
på arbetsmarknaden. Den som förlorat arbetet 
behöver goda möjligheter att ställa om till ett nytt 
jobb. Insatserna inom React-EU inriktas därför på 
kvinnor och män som blivit arbetslösa under 
pandemin och behöver rustande och matchande 
insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden 
och snabbt komma i arbete. Insatserna inriktas även 
mot sysselsatta som bedöms behöva 
kompetensutveckling för att stärka sin ställning på 
arbetsmarknaden.

En ökad arbetslöshet kan även orsaka en högre 
långtidsarbetslöshet. Redan innan pandemin var 
långtidsarbetslösheten hög. Grupper som sedan 
tidigare står utanför eller har en svag ställning på 
arbetsmarknaden riskerar att drabbas särskilt hårt. 
Pandemin har bidragit till att påskynda 
strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. 
Digitalisering och automatisering blir allt viktigare, 
vilket ställer nya krav på arbetskraftens kompetens 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

och att det finns möjligheter till kompetensutveckling, 
utbildning och omställning.

Programmet innehåller kompetenshöjande och 
individanpassade insatser för att arbetssökande ska 
kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden och ta 
de jobb som kommer. Programmet innehåller även 
åtgärder som säkerställer att matchningen till 
branscher med fortsatta betydande rekryteringsbehov 
fungerar väl.

Programmet innehåller livslångt lärande med 
möjligheter till vägledning, validering, 
kompetensutveckling och omskolning. Det förbättrar 
förutsättningarna för rörlighet på arbetsmarknaden 
och för att anställda ska kunna behålla sin ställning på 
arbetsmarknaden i takt med att arbetslivets krav 
utvecklas, exempelvis till följd av digitaliseringen 
eller den gröna omställningen. Det är viktigt att 
utbildningssystemet tillhandahåller flexibla 
möjligheter till utbildning för olika målgrupper, för att 
tillgodose både arbetslösas och anställdas behov av 
kompetensutveckling och omskolning. Programmet 
innehåller insatser för att möta identifierade 
utmaningar inom utbildningsområdet bland annat för 
att fler individer slutför reguljära utbildningar på 
grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå. 
Kompetensförsörjningsinsatser genomförs utifrån 
arbetsmarknadens behov.

Inkomstskillnaderna mellan dem med högst 
respektive lägst inkomster har ökat, samtidigt som 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

realinkomsterna ökat i samtliga grupper. Den absoluta 
fattigdomen har minskat och i Sverige är andelen 
absolut fattiga lägst i EU. Den relativa fattigdomen 
har dock ökat något under de senaste tio åren. 
Andelen personer som får försörjningsstöd har 
minskat något men det utbetalda biståndsbeloppet har 
ökat något mellan 2010–2019. För att stärka den 
sociala inkluderingen och minska den materiella 
fattigdomen finns insatser för att personer ska närma 
sig arbetsmarknaden. Därmed kan möjligheten till 
egenförsörjning ökas. För att bryta socialt utanförskap 
och bekämpa fattigdom finns insatser för barn som 
ökar möjligheterna till långsiktig inkludering i 
samhället. Insatserna för barn i ekonomisk utsatthet 
syftar till att stärka deras skolgång, skapa meningsfull 
fritid och inkludering i social gemenskap.

Mellersta Norrland och Övre Norrland tar del av 
särskilda medel då det finns utmaningar i form av 
stora avstånd och en låg befolkningstäthet. 
Programmet har därför särskilda 
distansöverbryggande och kapacitetsstärkande 
insatser i dessa programområden. Insatserna avser 
främst kapacitetsförstärkning av lokala och regionala 
strukturer men kan även riktas till individer.

Åtgärderna bidrar till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, i synnerhet 
principerna om aktiva arbetsmarknadsåtgärder, 
utbildning och livslångt lärande, jämställdhet och lika 
möjligheter.  
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

8. Göra det möjligt för regioner och människor 
att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, 
ekonomiska och miljömässiga effekterna av 
omställningen i riktning mot unionens energi- 
och klimatmål för 2030 och en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050, med 
utgångspunkt i Parisavtalet

Nationellt program för Fonden för en 
rättvis omställning 2021–2027

FRO Den slutliga territoriella och tematiska omfattningen 
av FRO-stödet fastställs i samband med 
kommissionens godkännande av de territoriella 
planerna för en rättvis omställning. I enlighet med 
förordning (EU) 2021/1056 kommer sådana planer att 
innehålla en beskrivning av omställningsprocessen på 
nationell nivå till en klimatneutral ekonomi, inklusive 
en tidsplan för viktiga steg i omställningen till 
unionens energi- och klimatmål för 2030 och en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050 med en 
påvisad effekt på utvalda territorier till 2030 eller 
tidigare. Planerna ska också visa att de utvalda 
territorierna påverkas mest negativt av 
övergångsprocessen baserat på de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av omställningen och förklara 
på ett otvetydigt sätt hur den planerade verksamheten 
förväntas bidra till omställningen.

De landspecifika rekommendationerna till Sverige 
2020 rörde bland annat innovation, utbildning, 
färdighetsutveckling samt att inrikta investeringarna 
på grön omställning. Kommissionen har i bilaga D till 
landrapporten för Sverige 2020 med 
investeringsriktlinjer för fonden lyft fram 
stålindustrins koldioxidintensitet i Övre Norrland 
(Norrbotten och Västerbotten) och hur stor 
utmaningen att minska koldioxidutsläppen för denna 
industri är. Övre Norrland är beroende av industrier 
som använder fossila bränslen i processer vars 
växthusgasintensitet avsevärt överstiger EU-
genomsnittet, vilket motiverar dess medverkan. Mot 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

bakgrund av den utökade budgeten för FRO omfattas 
även Gotland, då länet har en utsläppsintensitet och 
utsläpp av växthusgaser per sysselsatt person som 
ligger högt jämfört med andra län i Sverige. Därmed 
avses åtgärderna inom fonden omfatta stålindustrin 
(Norrbotten), mineralindustrin (Gotland) och 
metallindustrin (Västerbotten). Åtgärderna ska vara 
kopplade till värdekedjan för nämnda industrier samt 
avse verksamheter enligt bilagan till förordningen 
(2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser med 
anläggningar i berörda län. Fokus för FRO i Sverige 
är att industrins omvandling ska ske med bibehållen 
konkurrenskraft för att upprätthålla ekonomiska och 
sysselsättningsmässiga nivåer. Detta är av stor vikt för 
de områden och människor där utsläppstung industri 
är placerad. De utpekade industrierna står för en 
betydande del av växthusgaserna i Sverige och det 
finns därmed en stor potential i att uppnå minskade 
utsläpp.

I Norrbottens län och Västerbottens län ger 
programmet stöd till insatser för kompetenshöjning 
och omskolning av arbetstagare i stål- och 
metallindustrins värdekedjor.

De insatser som FRO finansierar medför en ökad 
energiförbrukning. Syftet med insatserna är att byta ut 
fossila energikällor mot fossilfria energikällor och 
därmed minska koldioxidutsläppen. Sveriges 
elproduktion är fossilfri till 98% och den produktion 
som planeras byggas i Sverige består enbart av 
vindkraft. Den ökade energiförbrukningen avses 
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Valt politiskt mål Program Fond Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 
särskilda målet för FRO)

därmed bestå av fossilfri energi.   

Åtgärderna är i linje med prioriteringarna i den 
europeiska gröna given, och åtgärderna bidrar till 
genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, i synnerhet till principerna om utbildning 
och livslångt lärande, jämställdhet och lika 
möjligheter. Åtgärderna i programmet för FRO är 
också förenliga med Sveriges integrerade nationella 
energi- och klimatplan som beslutades i januari 2020.
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2. Strategival, samordning och komplementaritet
Referens: artikel 11.1 b i, ii och iii i förordningen om gemensamma bestämmelser
En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultat som förväntas för var och en av de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen – 
artikel 11.1 b i i förordningen om gemensamma bestämmelser

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 

Insatserna ska bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling bland annat genom att stödja den regionala utvecklingskraften, näringslivets 
konkurrenskraft och sysselsättning inklusive kompetensutveckling inom det specifika målet 1.4 om att utveckla färdigheter för smart specialisering, 
strukturomvandling och entreprenörskap. Insatserna ska därmed bidra till ett grönt, hållbart och mer innovativt Europa. Insatserna bidrar till EU:s strategi för 
Östersjöregionen. Alla program innehåller insatser inom politiskt mål 1 och 2. I programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland finns även insatser inom 
politiskt mål 3.

Inom politiskt mål 1 förväntas interventionerna bland annat resultera i att små-och medelstora företag ökar sina FoU-investeringar samt utvecklar nya 
produkter, processer och affärsmodeller. Nya testbäddar och innovationsmiljöer förväntas också etableras. I programmen Övre Norrland och Mellersta 
Norrland ingår satsningar på bredband med hög överföringskapacitet som väntas resultera i fler företag och hushåll som abonnerar på bredband med hög 
överföringskapacitet.

Inom politiskt mål 2 förväntas interventionerna i programmen bland annat resultera i fler miljövänliga produktionsprocesser hos små- och medelstora företag 
som leder till en ökad energieffektivitet i näringslivet. Vidare planeras interventioner som främjar förnybar energi, vilket väntas leda till minskade 
koldioxidutsläpp. Övergången mot en cirkulär ekonomi ska bland annat leda till en ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och 
processer samt stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser i små-och medelstora företag. I nationella programmet och 
programmet Övre Norrland ingår även satsningar som bidrar till att främja klimatanpassning och motståndskraft, med beaktande av ekosystembaserade 
tillvägagångssätt. Satsningarna syftar bland annat till att utveckla metoder för klimat- och sårbarhetsanalyser och tillhörande handlingsplaner.

Inom politiskt mål 3 ska insatserna i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland bidra till hållbara transportlösningar och ett ökat kollektivt resande. 
Interventionerna väntas resultera i förbättrad kapacitet i befintligt transportsystem, ökad tillgänglighet, fler och förbättrade strategiska noder för t ex 
omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart, insatser för ökat kollektivt resande och färre flaskhalsar. Detta möjliggör kortare restider och flexibla hållbara 
transportmöjligheter för länens näringsliv.
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Det nationella programmet innehåller insatser som rör gränsöverskridande flernivåsamverkan och finansieringsinstrument inom politiskt mål 1 och hållbar 
urban utveckling inom politiskt mål 1 och politiskt mål 2. Insatserna i programmet bidrar till att adressera långsiktiga utmaningar i städer och därmed 
uppfylla den öronmärkning om 8 procent, motsvarande ca 67 miljoner euro, för insatser inom hållbar urban utveckling, som följer av förordning (EU) 
2021/1058. Programmen kommer att beakta initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus. Ett nationellt utformat territoriellt verktyg kommer att användas för 
genomförandet av hållbar urban utveckling. Verktyget planeras genomföras genom en tvåstegsutlysning, där ett antal städer först ansöker om delfinansiering 
för att ta fram territoriella strategier. Därefter väljs ett antal städer ut med möjlighet att fullfölja sina planer för hållbar urban utveckling under 
programperioden. Synergier med relevanta regionala program är viktig.  

Det finns möjlighet för programmen att stödja insatser för kulturella och kreativa näringar, kulturella verksamheter och kulturarv. Programmen ska bidra till 
visionen i det europeiska forskningsområdet (ERA).

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

Inom politiskt mål 4 ska det nationella programmet för ESF+ innehålla insatser som leder till att tillgången till sysselsättning förbättras, livslångt lärande 
främjas, aktiv inkludering uppmuntras och social inkludering främjas. Inriktningen handlar om förstärkande och förebyggande insatser för den enskilde 
individen samt om insatser som långsiktigt prövar, utvecklar och förstärker metoder m.m. på organisations- respektive strukturnivå. ESF+ i Sverige är ett 
nationellt program med åtta regionala handlingsplaner.

Den största delen av det nationella programmet riktas till programområde A och ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv både genom 
livslångt lärande och genom att öka möjligheten till sysselsättning eller studier för alla arbetssökande. Inom programområde B allokeras medel till 
Arbetsförmedlingen för insatser som bidrar till övergångar till arbete eller studier. Insatserna ska bidra till att individer som är långt ifrån arbetsmarknaden 
kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Inom programområde C riktas insatserna på att stödja individer som är ekonomiskt utsatta inom definitionen 
av relativ fattigdom. Insatserna ska också motverka och mildra konsekvenserna av barnfattigdom. I syfte att öka kapaciteten i Övre Norrland och Mellersta 
Norrland kommer programområde D innehålla insatser som bidrar till att modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster. Inom programområde E 
genomförs insatser för att bidra till utveckling, test, implementering och spridning av sociala innovationer.

Medlen inom ESF+ ska inriktas där de gör störst nytta i samhället. Genom insatser som utvecklar nationell politik ska ESF+ skapa mervärde och komplettera 
nationella insatser, t.ex. insatser för individer långt från arbetsmarknaden, såsom utrikes födda kvinnor och unga som varken arbetar eller studerar och 
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insatser för individer i behov av omställning till nytt yrke. Insatser kan genomföras inom områden där EU-finansieringen bidrar till att Sverige kan göra mer 
för målgruppen för ESF+ så att fler individer utvecklas och kommer närmare arbetsmarknaden eller ges möjlighet att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Fonden för en rättvis omställning (FRO)

FRO förväntas bidra till omställningen av stålindustrin i Norrbottens län, metallindustrin i Västerbottens län och mineralindustrin i Gotlands län och 
huvudsakligen riktas mot anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga. Den slutliga territoriella och 
tematiska omfattningen av FRO-stödet fastställs i samband med kommissionens godkännande av de territoriella planerna för en rättvis omställning.

Det nationella programmet för FRO ger i alla tre län stöd till bland annat investeringar i forskning och innovation, teknik och infrastruktur för ren energi och 
investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomin. I Norrbottens län stödjer programmet insatser för fossilfri stålproduktion, vätgasproduktion och 
forskning. I Västerbottens län stödjer programmet fossilfri metallproduktion, energilagning och forskning. I Gotlands län ligger tonvikten på 
koldioxidavskiljning och lagring (CCS), nya cementsorter och kapacitetshöjning för öns elnät. I Norrbottens län och Västerbottens län ger programmet stöd 
till insatser för kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare i stål- och metallindustrins värdekedjor

De resultat som programmet bidrar till inbegriper utpekade industriers omställning till koldioxidneutralitet med bibehållen sysselsättning, samt 
kompetenshöjning inför omställningen för arbetstagare i stål- och metallindustrins värdekedjor.

Insatserna är i linje med prioriteringarna i den europeiska gröna given.

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)

Programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) har som primär målsättning att stödja genomförandet av EU:s gemensamma 
fiskeripolitik (GFP) samt delar av EU:s havspolitik.  

Insatserna i programmet syftar till att skapa mervärden för samhället. Insatserna ska stimulera företag, myndigheter och andra aktörer inom fiske och 
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vattenbruk att genomföra sådana åtgärder som bidrar till en utveckling i riktningen mot social och miljömässig hållbarhet, jämställdhet, samt mot ökad 
konkurrenskraft. Programmet kommer därmed att bidra till politiskt mål 2.

De viktigaste resultat som förväntas är förbättrade förutsättningar för utvecklingen av fiskerinäringen, vilket hänger ihop med bevarandet av akvatiska 
ekosystem och att stärka biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Programmet innehåller exempelvis stöd till både utveckling och 
investeringar i selektiva redskap i syfte att eliminera bifångst. Fisket står inför flera utmaningar och behöver bland annat både åstadkomma anpassningar 
utifrån förändrade fiskemöjligheter och ökad lönsamhet. Vattenbruket har en stor utvecklingspotential där ökad hållbarhet och behov av innovation står i 
fokus. Miljösituationen i bland annat Östersjön kräver en rad olika åtgärder och programmet kan finansiera några av dem där genomförandet av miljödirektiv 
är en viktig del. Insatser inom programmet som syftar till att stödja arbetet med att komplettera nätverket av marina skyddade områden inkluderar Natura 
2000-områden men även andra skyddade vattenområden. Dessa insatser främjar biologisk mångfald och kan på sikt skapa förutsättningar för ett hållbart fiske 
och nyttjande av de akvatiska resurserna. De bidrar till Östersjöstrategin och dess mål ”rädda havsmiljön” samt möter bland annat de gemensamma 
utmaningarna som lyfts i havsområdesstrategin för Östersjön.

Övriga upplysningar

Den gröna given

Den gröna given har satt upp ett ambitiöst mål att omvandla EU:s ekonomi mot en hållbar framtid, och sätter ramarna för att formulera vägar för att uppnå en 
klimatneutral och cirkulär ekonomi senast 2050. I detta sammanhang förbinder sig Sverige att använda fonderna under partnerskapsöverenskommelsen för att 
säkerställa att medel används på ett så effektivt sätt som möjligt inom följande områden: tillhandahållande av ren, prisvärd och säker energi, påskynda 
övergången till hållbar och smart mobilitet, mobilisering av industrin för en ren och cirkulär ekonomi, renoveringsvåg – bygga och renovera på ett energi- 
och resurseffektivt sätt, nollföroreningsambition för en giftfri miljö, bevara och återställa ekosystem och biologisk mångfald, göra regioner och städer 
motståndskraftiga mot klimatförändringarnas effekter och andra, i linje med de specifika initiativen under den europeiska gröna given. Dessutom kommer 
Sverige att använda fonderna för att mobilisera forskning och främja innovation inom hållbarhetsområdet. Slutligen åtar sig Sverige att ta hänsyn till 
principen om att inte orsaka betydande skada i sina investeringar under alla politiska mål. Med tanke på att den europeiska gröna given betonar att dess mål 
endast kan uppnås utan att lämna någon utanför och på ett rättvist och inkluderande sätt, kommer Sverige att stödja de mest utsatta och mest sårbara för de 
sociala och ekonomiska konsekvenserna av omställningen, t.ex. genom omskolning och kompetenshöjning.

Biologisk mångfald

Överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2021–2027 innehåller en ambition om att 7,5 % av de årliga utgifterna 2024 och 10 % av de årliga 
utgifterna 2026 och 2027 ska gå till mål som rör biologisk mångfald. I Sverige kommer den målsättningen främst uppfyllas genom åtgärder inom den 
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gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 (ca 14 % av EU-medlen om ca 4,5 miljarder euro) och EHFVF (ca 82 % av EU-medlen om 115,9 miljoner euro 
avser miljöåtgärder). Bidraget från åtgärder inom Eruf inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt kommer att vara att mindre, ca 1,3 % av EU-
medlen om 862,5 miljoner euro, vilket dock är mer än i programperioden 2014–2020.

Insatser behövs för att för att nå miljömål och bidra till EU:s strategi för biologisk mångfald, en del av EU:s gröna giv ska stödja grön återhämtning efter 
coronapandemin. Andelen arter som riskerar att utrotas i Sverige har ökat med elva procent de senaste fem åren. För 2022 görs en nationell satsning på drygt 
2 miljarder kronor görs för skydd av skog för att främja biologisk mångfald. Markägare kan få ersättning för skydd av fjällnära skog, för att undvika 
avverkning och öka miljöhänsynen. Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk. Förvaltningen av Sveriges 30 nationalparker och 5 000 naturreservat 
skapar sysselsättning och naturnära jobb. För att möta besökstrycket behöver vandringsleder utvecklas och kopplas ihop.

Interreg

Rysslands medverkan i Interregprogrammet NEXT Kolactic upphävs till följd av Rysslands aggression mot Ukraina som strider mot folkrätten inklusive FN-
stadgan och undergräver europeisk och global säkerhet och stabilitet.

Partnerskap och flernivåstyre (artikel 8 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

Partnerskapsöverenskommelsen och programmen har utarbetats i samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer. Den 27 september 2019 anordnade 
Regeringskansliet ett sakråd om synergier och samverkan mellan olika EU-fonder inför programperioden 2021–2027. Ett utkast av 
partnerskapsöverenskommelsen remitterades till 116 remissinstanser under perioden 1 december 2020–15 januari 2021.Genom övervakningskommittéer 
kommer relevanta parter att vara delaktiga i genomförandet, uppföljning och utvärderingen av programmen.

Övergripande principer (artikel 9 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

I det svenska genomförandet av fonderna ska de grundläggande rättigheterna och efterlevnad av Europeiska unionens stadga respekteras. Sverige ska 
säkerställa att de övergripande principerna om jämställdhet och icke-diskriminering beaktas vid utformning, genomförandet, övervakningen, rapporteringen 
och utvärderingen av programmen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas under utformningen och genomförandet av 
programmen.
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Fondernas mål ska eftersträvas i enlighet med målet att främja en hållbar utveckling i enlighet med artikel 11 i FEUF, med beaktande av FN:s mål för hållbar 
utveckling, Parisavtalet och principen om att inte orsaka betydande skada samt eftersträvas med full respekt för EU:s miljölagstiftning.
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Coordination, demarcation and complementarities between the Funds and, where appropriate, coordination between national and regional programmes - point 
(b)(ii) of Article 11(1) CPR

Ett konkurrenskraftigare och smartare Europa

Inom politiskt mål 1 ska Eruf främja innovationsinsatser och stötta investeringar i bland annat små och medelstora företag. Att förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik är ett specifikt mål inom Eruf. Genom en förbättrad forsknings- och innovationskapacitet och 
användning av avancerad teknik skapas också möjligheter för företag att verka och utvecklas i hela landet. FRO kommer i vissa delar komplettera insatser 
inom ramen för Eruf inom politiskt mål 1. Det gäller framför allt i de delar som berör insatser som kommer att bidra till investeringar i forskning och 
innovation och främjande av överföring av avancerad teknik. Det finns en avgränsning gentemot EHFVF och inriktningen på innovativ och 
konkurrenskraftig fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en resursbaserande ekonomi genom att Eruf inte är inriktat på en specifik bransch. Inom 
det nationella regionalfondsprogrammet genomförs bland annat insatser inom hållbar urban utveckling. Eruf ska främja utbyggnaden av bredband. De två 
nordligaste regionalfondsprogrammen ska bidra med tillgång till bredband med hög överföringskapacitet.

För att företagen ska få tillgång till arbetskraft med lämplig kompetens är det viktigt att insatser inom de regionala programmen samverkar med regionalt 
kompetensförsörjningsarbete, nationella insatser, ESF+, FRO och Erasmus+ i frågor som rör kompetensutveckling. Eruf ska använda de möjligheter att 
finansiera kompetensutveckling och livslångt lärande som finns i Eruf-förordningen. De regionala programmen prioriterar insatser riktade till företag inom 
aktuella strategier för smart specialisering inom specifikt mål 1.4 som kompletterar insatser inom ESF+ avseende kompetensutveckling och livslångt lärande 
för individer. Inom de regionala programmen planeras insatser för att bland annat identifiera kompetensbehov inom regionernas strategier för smart 
specialisering, fördjupa kunskapen om näringslivets kompetensbehov och bygga kapacitet för utveckling av färdigheter för smart specialisering.

Eruf genomförs i åtta regionala och ett nationellt program. Det nationella regionalfondsprogrammet ska tillföra mervärden för det regionala 
utvecklingsarbetet och för genomförandet av regionalfonden samt komplettera de insatser som genomförs inom ramen för de regionala programmen.

En grönare och koldioxidsnål övergång till en ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa

Inom politiskt mål 2 ska regionalfondsprogrammen bland annat bidra till att främja insatser för energieffektivitet och förnybar energi. Det finns en tydlig 
koppling till FRO som kan komplettera Eruf:s satsningar på projekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. FRO ska främja omställningen till 
klimatneutralitet av stål-, mineral- och metallindustrin och riktas mot anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är 
möjliga.
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Regionalfondsprogrammen ska bidra till att främja klimatanpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot naturolyckor i samband med 
klimatförändringar. Programmen ska till exempel främja uppbyggande och skydd av ekosystem. Programmen ska bidra till att främja övergången till en 
cirkulär ekonomi. Här kompletterar insatserna inom aktuella regionalfondsprogram de delar av programmet för EHFVF som berör utvecklingen mot en högre 
grad av hållbarhet inom fiskerinäringarna. Satsningar inom ramen för programmet för EHFVF syftar huvudsakligen till att genomföra den gemensamma 
fiskeripolitiken och delar av EU:s havspolitik. Insatser inom ramen för programmet för EHFVF ska bland annat hjälpa fiskare vid övergången till ett mer 
hållbart fiske, stimulera innovation och utvecklingen av hållbara vattenbruk och processer inom beredningsindustri. De ska också främja bevarandet av 
akvatiska miljöer och biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Det finns en tydlig avgränsning till FRO som är inriktad på att främja 
omställningen i andra branscher som inte EHFVF hanterar. EHFVF och ESF+ kompletterar varandra genom kompetensutveckling i båda programmen. ESF+ 
möjliggör utlysningar utifrån regionala och nationella behov som bland annat leder till att fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov 
och ger bättre förutsättningar att hantera omställning. Stödmöjligheten genom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet säkerställer permanent möjlighet till 
bland annat livslångt lärande inom fiskerisektorn.

Det nationella regionalfondsprogrammet kompletterar de insatser som genomförs inom ramen för de regionala programmen genom insatser inom hållbar 
urban utveckling.

Ett mer sammanlänkat Europa

Inom politiskt mål 3 ska Eruf främja hållbara transporter i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland. Insatserna bidrar till en ökad tillgänglighet, 
kortare restider och minskade transportrelaterade utsläpp. Insatserna har även synergier med CEF som deltar i finansieringen av TEN T-systemet.

Ett mer socialt och inkluderande Europa

Inom det politiska målet 4 ska ESF+ förbättra tillgången till sysselsättning, främja livslångt lärande, uppmuntra aktiv inkludering och främja social 
inkludering, samt för de nordligaste programområdena även bidra till att modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster.

Att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap är ett specifikt mål inom Eruf. För att bidra till detta specifika mål 
kan Eruf stödja strategiskt kompetensförsörjningsarbete i små och medelstora företag inom områden kopplat till smart specialisering.
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Samverkan i ESF+ kan också vara aktuellt i förhållande till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren där synergier kan handla om att främja mobilitet i 
utbildningssyfte för elever med sämre förutsättningar eller att delta i volontäraktiviteter, strategiska partnerskap, ungdomsutbyten och kompetensutveckling 
för personer som arbetar med unga.

Inkludering och integration på arbetsmarknaden krävs för att nå hållbar ekonomisk tillväxt. Länderna runt Östersjön står inför liknande utmaningar avseende 
åldrande befolkning, kompetensgap, livslångt lärande, övergång mellan utbildning och arbetsliv samt att förmå ungdomar att genomföra sin 
gymnasieutbildning. ESF+ möjliggör olika aktörers insatser inom Östersjöstrategin genom bland annat projektutlysningar.

När det gäller kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare kan ESF+ stödja insatser i hela landet medan FRO enbart stödjer sådana insatser kopplat till 
klimatomställningen för stålindustrin i Norrbottens län och metallindustrin i Västerbottens län. Insatser inom Eruf (politiskt mål 1) och ESF+ kan komplettera 
insatser inom FRO när det gäller kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare. ESF+ stödjer också insatser för arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden och kan därigenom komplettera FRO som i Sverige riktar sig till arbetstagare.

Att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av 
omställningen i riktning mot unionens energi- och klimatmål för 2030 och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050, med utgångspunkt i 
Parisavtalet

Inom det specifika målet för FRO förväntas fonden bidra till omställningen av stål-, mineral- och metallindustrin och riktas mot anläggningar som har stora 
utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga.

FRO kommer att komplettera insatser i Eruf inom politiskt mål 1 och politiskt mål 2, framför allt i de delar som rör investeringar i forskning och innovation, 
teknik och infrastruktur för ren energi och investeringar för att främja cirkulär ekonomi. FRO kan komplettera Eruf:s satsningar på projekt som bidrar till en 
koldioxidsnål ekonomi. Eruf har goda möjligheter att ge stöd till ökad ekonomisk diversifiering i de tre län som omfattas av FRO. FRO gynnar dock 
ekonomisk diversifiering genom kompetenshöjande insatser för små- och medelstora företag i stål- och metallindustriernas värdekedjor, och genom 
forskningsinsatser som gynnar industrierna på ett brett sätt. Insatser inom Eruf (politiskt mål 1) och ESF+ kan komplettera insatser inom FRO när det gäller 
kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare på det sätt som framgår ovan.
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Complementarities and synergies between the funds covered by the Partnership Agreement, the AMIF, the ISF, the BMVI, and other Union instruments - 
point (b)(iii) of Article 11(1) CPR

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) har som mål är att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar och till genomförande, 
stärkande och utveckling av den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Amif kan komplettera Fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för 
gränskontroll och viseringar (BMVI) med utvecklandet av integrerad gränsförvaltning, där en av komponenterna rör återvändande. Amif kan även 
komplettera ESF+ när det gäller integrationsåtgärder – språkutbildning, samhällsorientering och arbetsförberedande åtgärder. Amif kan genomföra insatser 
tidigt i integrationsprocessen för utrikes födda medan ESF+ har ett långsiktigare perspektiv.

Brexitjusteringsreserven (BAR) ska bidra till att motverka de negativa konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU, vilket innebär mer kortsiktiga, 
kompensatoriska och omställningsinriktade åtgärder. Det bedöms inte finnas några uppenbara synergier mellan BAR och insatser i ESF+ respektive Eruf. 
EHFVF kommer inte att hantera kompensatoriska åtgärder med anledning av Storbritanniens utträde ur EU, exempelvis för förlorade fiskemöjligheter inom 
vissa fiskesegment. Dessa åtgärder finansieras genom BAR vilket kompletterar programmet. EHFVF kan finansiera olika insatser som t.ex. investeringar i 
selektiva redskap eller andra investeringar ombord som kan i förlängning förstärka konkurrenskraften av den delen av yrkesfisket.

Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ska bland annat bidra till stärkta kunskaps- och innovationssystem, konkurrenskraft och skäliga inkomster i 
jordbruket, förbättrad miljö och motståndskraft mot klimatförändringar samt förbättrad socioekonomisk strukturen i landsbygdsområdena. Det finns tydliga 
synergier mellan Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och insatserna inom EHFVF som gynnar fiske, vattenbruk och 
beredningsindustrin för fiskeriprodukter, som alla är landsbygdsnäringar. Teknikutvecklingen för odling av fisk på land i recirkulerande system kan erbjuda 
nya möjligheter till företagen inom lantbruket, såsom investeringar i vattenbruk och akvaponier. Endast inom strategiska planen ges stöd till akvaponier 
vilket innebär att endast jordbruksföretag eller därtill anknutet företag kommer kunna få stöd genom CAP. Inom EHFVF ges stöd enbart till 
vattenbruksföretag. Insatsen lokalt ledd utveckling (LLU) genomförs i CAP men inte i övriga fonder. I syfte att underlätta för att projekt inom fisket och 
vattenbruket även i framtiden ska kunna genomföras genom LLU har Jordbruksverket tagit fram riktlinjer hur erfarenheterna från flerfondsarbetet inom LLU 
ska tas tillvara. Flera insatser inom CAP kommer angränsa och ha synergier mot Eruf, bland annat LLU, miljö- och klimatåtgärderna och insatserna mot 
innovationer, konkurrenskraft och förädling. ESF+ kan ha synergier med CAP då Ejflu förväntas ha möjlighet till insatser för social inkludering under 
perioden 2023–2027.

Digitala Europa syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag kan dra 
nytta av omvandlingens fördelar. Det finns kopplingar till Eruf och det särskilda målet om forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av 
avancerad teknik. Det finns synergier med Eruf i frågor kopplade till kompetensutveckling, samt Europeiska digitala innovationshubbar. 
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Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet ska ge européer möjligheten att studera, praktisera och få andra erfarenheter 
utomlands. Programmet ska även ge möjlighet för internationella samarbeten mellan organisationer och institutioner genom t.ex. partnerskap för 
spetskompetens och kan därigenom vara ett komplement till insatser som stöds av Eruf. Erasmus+ ska också främja det livslånga lärandet genom alla 
utbildningssektorer och bidra till EU:s ungdomsstrategi. Programmet kommer dessutom att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten genom att stödja 
övergången från utbildning till arbetsliv och kan därigenom vara ett komplement till insatser som stöds av ESF+.

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) har som mål att tillförsäkra en hög säkerhetsnivå inom unionen, särskilt genom att förebygga och bekämpa terrorism och 
radikalisering, grov organiserad brottslighet och cyberbrottslighet samt att ge stöd till brottsoffer. Det kan finnas möjligheter till synergier mellan ISF och 
ESF+ för att motverka radikalisering genom att främja social inkludering.

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) 

Åtgärder i den svenska återhämtningsplanen kompletterar och säkerställer synergi, enhetlighet och samstämmighet med insatser som planeras inom Eruf och 
FRO såväl på nationell nivå som på regional nivå. Klimatklivet och Industriklivet bedöms komplettera insatserna i FRO och är till skillnad från FRO inte 
riktade till vissa län. Klimatklivet har fokus på andra typer av åtgärder än åtgärder inom FRO och kan t.ex. finansiera verksamhet som administreras av andra 
aktörer än större företag. Jämfört med FRO riktar sig Industriklivet, precis som Klimatklivet, till en bredare uppsättning målgrupper. Även Eruf bedöms 
komplettera återhämtningsplanen bland annat kopplat till Klimatklivet och Industriklivet.

Gränsdragningen avseende satsningar på tillgång till bredband av hög överföringskapacitet som planeras att finansieras inom de två nordligaste 
regionalfondsprogrammen Mellersta Norrland och Övre Norrland och satsningar inom samma område inkluderade i återhämtningsplanen är viktig. Post- och 
Telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet för det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd 
för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Av förordningen följer att stöd bland annat inte får lämnas för åtgärder som beviljats statligt stöd inom Eruf. Vidare 
har Tillväxtverket i sitt regleringsbrev för 2022 fått ett uppdrag kopplat till bredbandsprojekt i aktuella regionalfondsprogram programperioden 2021–2027.

Inom fokusområdet utbildning och omställning kompletterar medel från RRF andra EU-medel som också syftar till att stärka sysselsättningen och bidra till 
kompetensförsörjningen däribland ESF+. Inriktningen för ESF+ är bred och omfattar bland annat arbetsmarknadsinsatser riktade till individen med syfte att 
stärka dem som står långt ifrån arbetsmarknaden men även insatser för kompetensutveckling av anställda. Avsikten är att satsningarna ska öka 
sysselsättningen och kompetensförsörjningen i Sverige, vilket är i linje med återhämtningsplanens ambitioner avseende t.ex. utbildningsanordnares insatser 
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för omställning.

I den svenska återhämtningsplanen och dess tekniska bilaga anges bland annat åtgärder för att undvika dubbelfinansiering från RRF och andra 
unionsprogram. En bedömning kommer att ske på projektnivå för att säkerställa att ingen dubbelfinansiering sker. 

Det saknas komplementaritet mellan åtgärderna i den svenska återhämtningsplanen och åtgärderna i programmet för EHFVF då RRF inte innehåller åtgärder 
kopplade till havsmiljön.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ska främja hållbarhet genom projekt inom transport, energi och digitalisering. Inom digitaliseringsområdet 
kommer det fortsättas att satsas på utbyggandet av tillförlitliga och överkomliga nät med hög eller mycket hög kapacitet. FSE kan komplettera Eruf:s 
satsningar på bredbandsutbyggnad.

Horisont Europas är EU:s ramprogram för forskning och innovation och kan bland annat komplettera insatser inom Eruf vad gäller hållbar urban 
utveckling, forskning och innovation, användningen av avancerad teknik och klimatanpassning genom vissa av de missions som finns inom Horisont Europa. 
Ett utvecklat regionalt innovations- och forskningsarbete är en viktig förutsättning för ett utvecklat nationellt innovations- och forskningsarbete samt skapar 
förutsättningar för att bygga kapacitet och förmåga att delta i samarbeten på EU-nivå. Horisont Europa kan även komplettera insatser inom EHFVF inom 
området livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö genom att främja kunskap, utöka kapacitet och leverera innovativa lösningar för att 
påskynda övergången mot en hållbar förvaltning av naturresurser. Horisont Europa omfattar forsknings- och innovationsåtgärder som kan leda och bidra till 
övergången till en konkurrenskraftig, mer cirkulär och biobaserad, klimatneutral, motståndskraftig och miljövänlig ekonomi. EHFVF kan stödja lanseringen 
av ny teknik och innovativa produktprocesser och tjänster kopplat till dessa insatser.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) syftar till att bidra till den europeiska gränsförvaltningen vid de yttre gränserna och samtidigt 
skydda den fria rörligheten för personer inom unionen, och därigenom bidra till en hög säkerhetsnivå i unionen. BMVI kan även komplettera Amif genom 
Eurodacsystemet kopplat till interoperabilitet, och för viseringsprocessen kopplat till åtgärder för att främja laglig migration. Vidare kan BMVI komplettera 
ISF genom att gränsövervakningssystem kan bidra till arbetet med den inre säkerheten, bekämpa människosmuggling och människohandel, samt bekämpa 
den organiserade brottsligheten.
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Instrumentet för tekniskt stöd (TSI) är EU:s program för att ge EU-länderna skräddarsydd teknisk sakkunskap när de utformar och genomför reformer. 
Sverige har till exempel fått stöd från instrument i arbetet med att ta fram ett förslag till nationellt program för FRO.

Invest EU-programmets övergripande mål är att främja investeringar, konkurrenskraft, tillväxt, innovation och arbetstillfällen inom EU. Programmet kan 
komplettera Eruf genom insatser på forskning och innovation inom hållbar infrastruktur och digitalisering. Invest EU kan också komplettera Eruf:s satsningar 
på små och medelstora företag.

Kreativa Europa ska bland annat öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft. Kreativa Europa kan komplettera satsningar inom Eruf på 
forskning och innovation genom att nyttja kulturens betydelse och potential för regional utveckling.

LIFE är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder och ska möjliggöra övergången till ett klimatsmart Europa. Synergier och 
komplementaritet med EU:s fonder främjas framförallt genom s.k. integrerade projekt och strategiska naturprojekt. Det finns en tydlig komplementaritet och 
synergier mellan LIFE och Eruf, EHFVF och FRO som också finansierar miljö- och klimatåtgärder.

Programmet för den inre marknaden ska få den inre marknaden att fungera bättre, att stärka konkurrenskraften, särskilt för små och medelstora företag, 
främja konsumenternas intressen, bidra till en hög hälsonivå för människor och djur samt en god växtskyddsstatus i alla led i livsmedelskedjan. Programmet 
för den inre marknaden kan vara kompletterande till Eruf som också ska stödja den hållbara tillväxten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag. 
Programmets insatser inom djurområdet kan i viss mån komplettera EHFVF när det gäller åtgärder för att bekämpa och förebygga spridning av 
fisksjukdomar.



SV 29 SV

3. Bidrag till budgetgarantin enligt InvestEU med motivering1

Referens: artiklarna 11.1 g och 14 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 2A: Bidrag till InvestEU (uppdelning per år)

Bidrag från Bidrag till Uppdelning per år

Fond Regionkategori InvestEU-fönster 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

1Bidragen ska inte påverka den årliga fördelningen av anslagen på nivån för den fleråriga budgetramen för en medlemsstat

Tabell 2B: Bidrag till InvestEU (sammanfattning)

Fond Regionkategori Hållbar infrastruktur Forskning, Innovation och Digitalisering Små och medelstora företag Sociala investeringar och kompetens Totalt

a) b) c) d) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)

Totalt

Motivering, med beaktande av hur dessa belopp bidrar till uppnåendet av de politiska mål som har valts i partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med 
artikel 10.1 i InvestEU-förordningen
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4. Överföringar1

 överföring mellan regionkategorier

 överföring till instrument med direkt eller indirekt förvaltning

 överföring mellan Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder

 överföring av Eruf- och ESF+-medel som kompletterande stöd till FRO

Medlemsstaten begär en

 transfers from European territorial cooperation to Investment for jobs and growth
1Överföringarna ska inte påverka den årliga fördelningen av anslagen på nivån för den fleråriga budgetramen för en medlemsstat
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4.1 Överföring mellan regionkategorier
Referens: artiklarna 11.1 e och 111 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 3A: Överföringar mellan regionkategorier (fördelning per år)

Överföring från Överföring till Uppdelning per år

Regionkategori Regionkategori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

Mer utvecklade regioner Övergångsregioner 9 504 808,00 9 657 576,00 9 813 414,00 9 972 369,00 8 263 496,00 8 428 873,00 55 640 536,00

Tabell 3B: Överföring mellan regionkategorier(sammanfattning)

Regionkategori Anslag per 
regionkategori

Överföring 
till

Belopp för 
överföring

Andel av ursprungligt anslag som 
överförs

Anslag per regionkategori efter 
överföring

Mer utvecklade 
regioner 1 229 449 569,00 Övergångsregioner 55 640 536,00 4,53% 1 173 809 033,00

Övergångsregioner 152 038 028,00 207 678 564,00

Motivering

Sveriges tilldelning av Eruf-medel har minskat för programperioden 2021–2027 jämfört med programperioden 2014–2020. Norra Mellansverige 
kategoriserades som mer utvecklad region för perioden 2014–2020 men kategoriseras som övergångsregion för perioden 2021–2027 och skulle därför enligt 
tilldelningsmetoden annars få mindre stöd för perioden 2021–2027. Medel förs över till programområdet Norra Mellansverige i syfte att bättre återspegla de 
regionala utmaningar och behov som programområdet som övergångsregion står inför samt för att kompensera för minskningen av medel jämfört med 
programperioden 2014–2020.
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4. Överföringar
4.2 Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning
Referens: artikel 26.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Table 4A: Transfers to instruments under direct or indirect management where such possibility is provided for in the basic act* (breakdown by year)

Överföring från Överföring till Uppdelning per år

Fond Regionkategori Regleringsform 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

Överföringar får göras till alla andra instrument med direkt eller indirekt förvaltning om en sådan möjlighet föreskrivs i den grundläggande akten. Antal relevanta unionsinstrument och 
deras namn kommer att anges i överensstämmelse med detta.

Tabell 4B: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning när en sådan möjlighet föreskrivs i den grundläggande akten* (sammanfattning)

Fond Regionkategori Totalt

Totalt

Överföringar får göras till alla andra instrument med direkt eller indirekt förvaltning om en sådan möjlighet föreskrivs i den grundläggande akten. Antal relevanta unionsinstrument och 
deras namn kommer att anges i överensstämmelse med detta.

Motivering
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4.3 Överföringar mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, eller till en annan fond/fonder
Referens: artikel 26.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 5A: Överföringar mellan Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden och till en annan fond/fonder* (uppdelning per år)

Överföringar från Överföringar till Uppdelning per år

Fond Regionkategori Fond Regionkategori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

Överföringar mellan Eruf och ESF+ måste ske inom samma regionkategori.

Table 5B: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds (summary)

Överföring från Överföring till

Eruf ESF+

Fond Regionkate
gori

Mer 
utvecklade 
regioner

Övergångsr
egioner

Mindre 
utvecklade 
regioner

Mer 
utvecklade 
regioner

Övergångsr
egioner

Mindre 
utvecklade 
regioner

Sammanhål
lningsfonde

n
EHFVF Amif ISF

Instrumente
t för 

gränsförvalt
ning och 
visering

Totalt

Totalt 0,00

* Överföring till andra program. Överföringar mellan Eruf och ESF+ måste ske inom samma regionkategori.

Motivering
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4. Överföringar
4.4 Överföring av Eruf- och ESF+-medel som kompletterande stöd till FRO, med motivering1

Referens: artikel 27 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 6A: Överföring av Eruf- och ESF+-medel som kompletterande stöd till FRO (fördelning per år)

Fond Regionkategori Fond 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

* FRO-medel bör kompletteras med Eruf- eller ESF+-medel för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget
1Denna överföring är preliminär. Den bör bekräftas eller korrigeras vid det första antagandet av program med FRO-anslag, enligt vad som anges i bilaga V

Table 6B: Transfer of ERDF and ESF+ resources as complementary support to the JTF (summary)
Anslag enligt artikel 3 i FRO-förordningen före överföringar: 

Transfer (complementary support) per category of region from Transfers to JTF to the territory located in

* FRO-medel bör kompletteras med Eruf- eller ESF+-medel för den regionkategori där det berörda territoriet är beläget

Motivering
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4.5. Transfers from European territorial cooperation goal (Interreg) to Investment for jobs and growth goal
Referens: artikel 111.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Table 7: Transfers from European territorial cooperation goal (Interreg) to Investment for jobs and growth goal

Transfer from European territorial cooperation goal (Interreg)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

Transfer to Investment for jobs and growth goal

Fond Regionkategori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

Motivering



SV 36 SV

5. Form av unionsbidrag för tekniskt bistånd
Referens: artikel 11.1 f i förordningen om gemensamma bestämmelser

 Tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.4
Val av form av unionsbidrag för tekniskt bistånd

 Tekniskt bistånd i enlighet med artikel 36.5
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Motivering

Schablonmodellen väljs då det innebär förenkling, minskad administration och en ökad förutsägbarhet.



SV 38 SV

6. Tematisk koncentration
6.1 Eruf/Sammanhållningsfonden
Referens: artikel 4.3 i Eruf-förordningen och förordningen om Sammanhållningsfonden

 följa kraven på tematisk koncentration på nationell nivå
Medlemsstaterna beslutar att

 följa kraven på tematisk koncentration på regionkategorinivå
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6.2 ESF+
Referens: artikel 11.1 c och artikel 7 i ESF+-förordningen

Medlemsstaten uppfyller kraven för tematisk koncentration för planerade ESF+-
program

Social inkludering, inom ramen för de särskilda målen h–l i artikel 4 i 
ESF+-förordningen

25,00% 2021SE05SFPR001

Stöd till dem som har det sämst ställt, inom ramen för det specifika målet 
m och, i vederbörligen motiverade fall, det särskilda målet l i artikel 4 i 
ESF+-förordningen

3,00% 2021SE05SFPR001

Stöd till ungdomssysselsättning, inom ramen för de särskilda målen a, f 
och l i artikel 4 i ESF+-förordningen

0,00% 2021SE05SFPR001

Stöd för att bekämpa barnfattigdom, inom ramen för de särskilda målen f 
och h–l i artikel 4 ESF+-förordningen

1,50% 2021SE05SFPR001

Kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer, inom ramen för alla särskilda mål utom m i artikel 4 
ESF+-förordningen

0,00% 2021SE05SFPR001
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7. Preliminärt anslag från var och en av de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen per politiskt mål, det specifika målet för FRO och tekniskt 
bistånd på nationell och i förekommande fall regional nivå
Referens: artikel 11.1 c i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 8: Preliminärt anslag från Eruf, Sammanhållningsfonden, FRO, ESF+ och EHFVF per politiskt mål, FRO:s specifika mål och tekniskt bistånd*

Eruf FRO** ESF+
Politiska mål, FRO:s särskilda 

mål eller tekniskt bistånd Anslag på 
nationell nivå Regionkategori Anslag per 

regionkategori

Sammanhållningsfonden 
anslag på nationell nivå Anslag på 

nationell nivå
Artikel 3 

FRO-medel
Article 4 JTF 

resources
Anslag på 

nationell nivå Regionkategori Anslag per 
regionkategori

EHFVF anslag 
på nationell 

nivå
Totalt

Mer utvecklade regioner 391 643 296,00

Övergångsregioner 91 290 999,00
1. Ett smartare Europa 572 991 350,00

De yttersta randområdena 
eller de nordliga 
glesbefolkade områdena

90 057 055,00

572 991 350,00

Mer utvecklade regioner 174 479 481,00

Övergångsregioner 39 124 716,00
2. Ett grönare Europa 213 604 197,00

De yttersta randområdena 
eller de nordliga 
glesbefolkade områdena

109 336 345,00 322 940 542,00

Mer utvecklade regioner

Övergångsregioner
3. Ett sammanlänkat Europa 46 760 424,00

De yttersta randområdena 
eller de nordliga 
glesbefolkade områdena

46 760 424,00

46 760 424,00

Mer utvecklade regioner Mer utvecklade 
regioner 565 261 516,00

Övergångsregioner Övergångsregioner 69 902 215,00

4. Ett socialt Europa

De yttersta randområdena 
eller de nordliga 
glesbefolkade områdena

679 517 851,00
De yttersta 
randområdena eller 
de nordliga 
glesbefolkade 
områdena

44 354 120,00

679 517 851,00

8. FRO-specifikt mål 149 754 142,00 65 573 397,00 84 180 745,00 149 754 142,00

Mer utvecklade regioner 19 814 282,00 Mer utvecklade 
regioner 22 610 458,00

Övergångsregioner 4 564 547,00 Övergångsregioner 2 796 087,00

TA36(5). Tekniskt bistånd i 
enlighet med artikel 36.5 i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser

29 167 436,00

De yttersta randområdena 
eller de nordliga 4 788 607,00

5 990 164,00 2 622 935,00 3 367 229,00 27 180 709,00

De yttersta 
randområdena eller 1 774 164,00

6 560 180,00 68 898 489,00
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Eruf FRO** ESF+
Politiska mål, FRO:s särskilda 

mål eller tekniskt bistånd Anslag på 
nationell nivå Regionkategori Anslag per 

regionkategori

Sammanhållningsfonden 
anslag på nationell nivå Anslag på 

nationell nivå
Artikel 3 

FRO-medel
Article 4 JTF 

resources
Anslag på 

nationell nivå Regionkategori Anslag per 
regionkategori

EHFVF anslag 
på nationell 

nivå
Totalt

glesbefolkade områdena de nordliga 
glesbefolkade 
områdena

Mer utvecklade regioner Mer utvecklade 
regioner

Övergångsregioner ÖvergångsregionerTA37. Tekniskt bistånd i 
enlighet med artikel 37 i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser De yttersta randområdena 

eller de nordliga 
glesbefolkade områdena

De yttersta 
randområdena eller 
de nordliga 
glesbefolkade 
områdena

Mer utvecklade regioner 585 937 059,00 Mer utvecklade 
regioner 587 871 974,00

Övergångsregioner 134 980 262,00 Övergångsregioner 72 698 302,00

Totalt 862 523 407,00

De yttersta randområdena 
eller de nordliga 
glesbefolkade områdena

141 606 086,00

155 744 306,00 68 196 332,00 87 547 974,00 706 698 560,00
De yttersta 
randområdena eller 
de nordliga 
glesbefolkade 
områdena

46 128 284,00

115 896 525,00 1 840 862 798,00

JTF73. Artikel 7 FRO-medel 
relaterade till FRO-medel enligt 
artikel 3

JTF74. Artikel 7 FRO-medel 
relaterade till FRO-medel enligt 
artikel 4

Totalsumma 862 523 407,00  862 523 407,00 155 744 306,00 68 196 332,00 87 547 974,00 706 698 560,00  706 698 560,00 115 896 525,00 1 840 862 798,00

* Beloppet bör omfatta de flexibilitetsbelopp i enlighet med artikel 18 i förordningen om gemensamma bestämmelser som har anslagits preliminärt. Den faktiska tilldelningen av flexibilitetsbeloppen kommer inte att bekräftas förrän vid halvtidsöversynen.

** FRO-beloppen avser beloppet efter det planerade kompletterande stödet från Eruf och ESF+.
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Motivering

-
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8. Förteckning över planerade program inom de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen, med preliminära anslag per fond och motsvarande 
nationella bidrag per regionkategori
Referens: artiklarna 11.1 h och 110 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 9B: Förteckning över planerade program1 med preliminära anslag*

Bidrag från unionen

Titel** Fond Regionkategori
Bidrag från unionen utan 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Bidrag från unionen med 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Nationellt 
bidrag Totalt

2021SE05SFPR001 - Nationellt 
program för Europeiska 
socialfonden+ 2021–2027

ESF+ Mer utvecklade 
regioner

565 261 516,00 22 610 458,00 801 219 533,00 1 389 091 507,00

2021SE05SFPR001 - Nationellt 
program för Europeiska 
socialfonden+ 2021–2027

ESF+ Övergångsregioner 69 902 215,00 2 796 087,00 48 465 536,00 121 163 838,00

2021SE05SFPR001 - Nationellt 
program för Europeiska 
socialfonden+ 2021–2027

ESF+ De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

44 354 120,00 1 774 164,00 69 092 417,00 115 220 701,00

2021SE16JTPR001 - Nationellt 
program för Fonden för en rättvis 
omställning 2021–2027

Artikel 3 FRO-medel 65 573 397,00 2 622 935,00 68 196 332,00 136 392 664,00

2021SE16JTPR001 - Nationellt 
program för Fonden för en rättvis 
omställning 2021–2027

Artikel 4 FRO-medel 84 180 745,00 3 367 229,00 87 547 974,00 175 095 948,00

2021SE16RFPR001 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Skåne-
Blekinge 2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

54 118 698,00 1 894 153,00 84 019 277,00 140 032 128,00

2021SE16RFPR001 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Skåne-
Blekinge 2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR001 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Skåne-

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
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Bidrag från unionen

Titel** Fond Regionkategori
Bidrag från unionen utan 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Bidrag från unionen med 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Nationellt 
bidrag Totalt

Blekinge 2021–2027 områdena

2021SE16RFPR002 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Småland och 
öarna 2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

58 554 363,00 2 049 400,00 90 905 645,00 151 509 408,00

2021SE16RFPR002 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Småland och 
öarna 2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR002 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Småland och 
öarna 2021–2027

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

2021SE16RFPR003 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Västsverige 
2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

49 683 035,00 1 738 904,00 77 132 909,00 128 554 848,00

2021SE16RFPR003 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Västsverige 
2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR003 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Västsverige 
2021–2027

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

2021SE16RFPR004 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Östra 
Mellansverige 2021-2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

62 108 290,00 2 173 790,00 96 423 120,00 160 705 200,00

2021SE16RFPR004 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Östra 
Mellansverige 2021-2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR004 - Program för 
Europeiska regionala 

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
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Bidrag från unionen

Titel** Fond Regionkategori
Bidrag från unionen utan 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Bidrag från unionen med 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Nationellt 
bidrag Totalt

utvecklingsfonden för Östra 
Mellansverige 2021-2027

nordliga glesbefolkade 
områdena

2021SE16RFPR005 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Stockholm 
2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

32 822 114,00 1 148 772,00 50 956 329,00 84 927 215,00

2021SE16RFPR005 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Stockholm 
2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR005 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Stockholm 
2021–2027

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

2021SE16RFPR006 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Norra 
Mellansverige 2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

2021SE16RFPR006 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Norra 
Mellansverige 2021–2027

Eruf Övergångsregioner 130 415 715,00 4 564 547,00 134 980 262,00 269 960 524,00

2021SE16RFPR006 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Norra 
Mellansverige 2021–2027

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

2021SE16RFPR007 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Mellersta 
Norrland 2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

80 407 104,00 2 814 247,00 124 832 027,00 208 053 378,00

2021SE16RFPR007 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Mellersta 
Norrland 2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR007 - Program för Eruf De yttersta 57 386 389,00 2 008 521,00 89 092 366,00 148 487 276,00
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Bidrag från unionen

Titel** Fond Regionkategori
Bidrag från unionen utan 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Bidrag från unionen med 
tekniskt bistånd i enlighet 

med artikel 36.5 i 
förordningen om 

gemensamma bestämmelser

Nationellt 
bidrag Totalt

Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Mellersta 
Norrland 2021–2027

randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

2021SE16RFPR008 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Övre 
Norrland 2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

110 249 772,00 3 858 740,00 171 162 769,00 285 271 281,00

2021SE16RFPR008 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Övre 
Norrland 2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR008 - Program för 
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för Övre 
Norrland 2021–2027

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

79 431 090,00 2 780 086,00 123 316 765,00 205 527 941,00

2021SE16RFPR009 - Nationellt 
program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 2021–2027

Eruf Mer utvecklade 
regioner

118 179 401,00 4 136 276,00 183 473 517,00 305 789 194,00

2021SE16RFPR009 - Nationellt 
program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 2021–2027

Eruf Övergångsregioner

2021SE16RFPR009 - Nationellt 
program för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 2021–2027

Eruf De yttersta 
randområdena eller de 
nordliga glesbefolkade 
områdena

Totalt Eruf,Sammanhållningsfonden,ESF+,FRO 1 662 627 964,00 62 338 309,00 2 300 816 778,00 4 025 783 051,00

2021SE14MFPR001 - European 
Maritime, Fisheries and 
Aquaculture Fund - Programme for 
Sweden

EHFVF 109 336 345,00 6 560 180,00 115 699 236,00 231 595 761,00

Totalt Samtliga fonder 1 771 964 309,00 68 898 489,00 2 416 516 014,00 4 257 378 812,00

1In case Article 36(5) CPR technical assistance was chosen
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* Beloppet bör omfatta de flexibilitetsbelopp i enlighet med artikel 18 i förordningen om gemensamma bestämmelser som har anslagits preliminärt. Den 
faktiska tilldelningen av flexibilitetsbeloppen kommer inte att bekräftas förrän vid halvtidsöversynen.
** Program får ta emot gemensamt stöd från fonderna i enlighet med artikel 25.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser (på samma sätt som 
prioriteringar får använda stöd från en eller flera fonder i enlighet med artikel 22.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser). När FRO bidrar till ett 
program måste FRO-anslaget omfatta kompletterande överföringar och delas upp så att beloppen anges i enlighet med artiklarna 3 och 4 i FRO-förordningen.
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8. Förteckning över planerade program inom de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen, med 
preliminära anslag per fond och motsvarande nationella bidrag per regionkategoriReferens: artikel 11 i 
förordningen om gemensamma bestämmelser

Tabell 10: Förteckning över planerade Interreg-program

CCI-nr Titel

2021TC16FFTN003 (Interreg VI-B) Baltic Sea region

2021TC16FFTN005 (Interreg VI-B) Northern Periphery and Arctic

2021TC16NXCB001 (Interreg VI-A) NEXT Kolarctic

2021TC16RFCB012 (Interreg VI-A) Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (South Baltic)

2021TC16RFCB013 (Interreg VI-A) Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic)

2021TC16RFCB015 (Interreg VI-A) Sweden-Norway

2021TC16RFCB025 (Interreg VI-A) Sweden-Denmark-Norway (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

2021TC16RFCB027 (Interreg VI-A) Sweden-Finland-Norway (AURORA)

2021TC16RFIR001 (Interreg VI-C) Interreg Europe

2021TC16RFIR002 (Interreg VI-C) Interact

2021TC16RFIR003 Urbact IV

2021TC16RFIR004 ESPON 2030 Cooperation Programme

2021TC16RFTN004 (Interreg VI-B) North Sea
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9. En sammanfattning av de åtgärder som planeras för att stärka den administrativa kapaciteten att 
genomföra de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen
Referens: artikel 11.1 i i förordningen om gemensamma bestämmelser

Sverige avser tillsvidare att behålla samma förvaltnings- och programstruktur, liksom revisionsmyndighet, 
som under programperioden 2014–2020. När det gäller EHFVF kommer dock en koncentration gällande 
förmedlande organ att genomföras, vilket innebär att fem länsstyrelser blir förmedlande organ för 
kommande program för EHFVF jämfört med tjugoen länsstyrelser under programperioden 2014–2020. I 
fråga om programmet för en rättvis omställning (FRO) har Tillväxtverket uppdragits att förbereda för att 
vara förvaltande myndighet.

Fondsamverkan mellan de förvaltande myndigheterna är viktig och bedöms stärka den administrativa 
kapaciteten.
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10. Ett integrerat tillvägagångssätt för att ta itu med demografiska utmaningar eller särskilda behov i 
regioner och områden.
Referens: artikel 11.1 j i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 10 i Eruf-förordningen 
och förordningen om Sammanhållningsfonden

De två nordligaste regionalfondsprogrammen Övre Norrland och Mellersta Norrland genomförs i sådana 
nordliga glesbefolkade områden som avses i artikel 174 FEUF. Övre Norrland (Norrbottens och 
Västerbottens län) med nära 40 procent av Sveriges yta är en av de mest glesbefolkade i EU med ungefär 
fyra procent av Sveriges befolkning. Med drygt en halv miljon invånare ger det ger en befolkningstäthet 
på cirka tre personer per kvadratkilometer. Två tredjedelar bor i regionens kustkommuner vilket ger en 
tätbefolkad kuststräcka och ett glest befolkat inland. med en unik sammansättning av urfolk och fem 
nationella minoriteter med minoritetsspråk. Samerna är det enda erkända urfolket i Europa och lever i den 
traditionella samiska regionen – Sápmi. I Övre Norrland är 23,2 procent av befolkningen 65 år och äldre. 
De demografiska förutsättningarna för regionen gör att insatser för entreprenörskap, kapitalförsörjning och 
kompetensutveckling behöver prioriteras för att möta de särskilda behoven som följer av en ensidig och 
sårbar näringslivsstruktur. Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) har också låg 
befolkningstäthet med få individer i stora geografiska administrativa enheter och långa avstånd mellan 
orter. Det finns tillgång till stora naturtillgångar. 24,5 procent av befolkningen är 65 år och äldre. I den 
nordliga glesbefolkade regionen med långa avstånd blir den demografiska utmaningen särskilt påtaglig 
kopplat till företags fortlevnad, då många äldre går i pension och få yngre finns inom den geografiska ytan 
som skulle kunna ses som upptagningsområde för nya ägare. Insatser behöver därför riktas för att främja 
generationsväxlingar i företag med särskilt fokus på glesa områden. I Övre Norrland har befolkningen 
ökat med 16 000 och i Mellersta Norrland med 8 000 invånare men främst i de mer tätbefolkade delarna. I 
landsbygdskommunerna i Övre Norrland och Mellersta Norrland har befolkningen minskat sedan 2011.

Sverige har bedömt att det är mer effektivt att arbeta med lokalt ledd utveckling endast med en fond än 
med fyra fonder med olika regelverk. Från och med 2023 kommer därför lokalt ledd utveckling hanteras 
genom Leader (Ejflu) Syftet är att befolkningen i ett område tillsammans ska kunna utveckla området 
utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Leader möjliggör landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven 
genom ett sektorsövergripande arbetssätt. Trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen 
säkerställer en förankring i olika delar av samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och 
projektprioritering genomförs på lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade 
lösningar. Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och 
förbättra levnadsvillkor inklusive fritid, kultur mm som utgör förutsättningar för attraktivt boende, ungas 
delaktighet, företagsutveckling och civilsamhället. Leader gör EU konkret och synligt på lokal nivå. 
Under förutsättning att de lokala utvecklingsstrategierna uppfyller villkor enligt förordningskrav och 
förvaltningsmyndighetens urvalskriterier och att kapacitet i genomförandet kan säkerställas, kan 
landsbygder omfattas av lokala utvecklingsområden (leaderområden).

Hur en hållbar omställning genomförs i städer och stadsområden är av stor betydelse för våra klimat och 
hållbarhetsmål. I städer möts en mängd frågor av hög komplexitet. Att hantera omställningen till hållbara 
städer kräver ökad lokal kapacitet för att driva utvecklingsarbete och innovation. Utmaningarna ska mötas 
med integrerade insatser inom både programområde 1 och 2, som bl.a. förväntas resultera i nya 
innovationer, affärsmodeller och delandetjänster kopplat transporter och bostäder. Insatserna ska även 
bidra till att de omfattande renoverings- och upprustningsbehov som finns i stora delar av befintligt 
bostadsbestånd sker på ̊ett sätt som bl.a. minskar energianvändning.
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11. En sammanfattning av bedömningen av huruvida relevanta nödvändiga villkor uppfyllts i enlighet med artikel 15 och bilagorna III och IV (valfritt)
Referens: artikel 11 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 11: Nödvändiga villkor

Nödvändigt villkor Fond Valt särskilt mål Sammanfattning av bedömningen
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12. Preliminärt mål för klimatbidraget
Referens: artikel 6.2 och artikel 11.1 d i förordningen om gemensamma bestämmelser

Fond Preliminary climate contribution1

Eruf 258 757 023,00
1* Motsvarar information som ingår eller ska ingå i programmen som ett resultat av interventionstyperna 
och den preliminära finansiella fördelningen enligt artikel 22.3 d viii i förordningen om gemensamma 
bestämmelser
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