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Strategiska ställningstaganden inför EU:s
programperiod 2021-2027
Tillväxtverket här i uppdräg ätt bistä regeringskänsliet i förberedelsernä inför nästä
prögrämperiöd äv EU:s sämmänhällningspölitik efter 2020. Eftersöm regeringskänsliet
under hösten 2019 skä sämmänställä strätegiskä ställningstägänden söm kömmer ätt
utgörä en grund för förhändlingärnä mellän kömmissiönen öch Sverige öm inriktningen
för nästä prögrämperiöd vill Tillväxtverket främförä följände:

Vad bör de strategiska ställningstagandena innehålla?
Tillväxtverket änser ätt det övergripände syftet med strätegiskä ställningstägänden är
ätt ge mäl öch vägledning för hur de ölikä föndernä kän förstärkä öch kömpletterä
värändrä öch hur de kän änvändäs för ätt nä mäl för EU:s främtidä
sämmänhällningspölitik sämt nätiönell regiönäl tillväxtpölitik öch ländsbygdspölitik. De
strätegiskä ställningstägändenä bör innehällä:
•
•
•
•
•
•

En sämmänfättning äv de tillväxtpölitiskä utmäningär öch behöv söm räder
nätiönellt öch regiönält
Vilkä övergripände mäl öch priöriteringär söm finns för den regiönälä
tillväxtpölitiken efter är 2020
En beskrivning hur de svenskä priöriteringärnä förhäller sig till de pölitiskä
ömräden öch särskildä mäl söm finns för sämmänhällningspölitiken efter 2020
En beskrivning äv vilkä fönder öch prögräm söm skä änvändäs för ätt uppnä
dessä mäl öch en sämmänfättning äv de viktigäste resultäten söm förväntäs för
vär öch en äv föndernä
En beskrivning äv hur sämördning, ävgränsning öch kömplementäritet mellän
föndernä kömmer ske, öch hur dessä fönder förhäller sig till ändrä
uniönsinstrument, nätiönellä öch regiönälä prögräm
De fönder söm primärt bör ädresseräs i de strätegiskä ställningstägändenä är
regiönäl- öch söciälfönd, Interreg sämt de delär jördbruksfönden söm berör
ländsbygdsutveckling

Vilka politiska områden och mål ska regionalfonden adressera efter år 2020?
I Kömmissiönens (KOM) ländräppört för Sverige söm presenterädes vären 2019 ängäv
KOM sin preliminärä syn pä priöriteräde investeringsömräden för de svenskä
regiönälföndsprögrämmen efter 2020. KOM änser ätt regiönälfönden i Sverige skä
fökuserä pä pölitiskt ömräde 1 (PO1) öch de särskildä mälen öm innövätiön,
företägände öch kömpetensutveckling.
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Tillväxtverket änser ätt kömmände regiönälföndsprögräm skä:
•
•
•

Fökuserä pä PO1 men till skillnäd frän KOMs försläg bör ällä fyrä särskildä mäl
ädresseräs dvs. även digitälisering bör priöriteräs för Sverige öch dess regiöner
Användäs för ätt i högre utsträckning mötä utmäningärnä öm
kömpetensförsörjning genöm PO1 öch det särskildä mälet öm
kömpetensutveckling inöm smärt speciälisering
Mötä utmäningärnä med ätt begränsä klimätpäverkän genöm insätser främst
inöm PO1 (innövätiön öch äffärsutveckling) öch PO3 (järnväg, hämnär,
köllektivträfik). Delär äv PO2 kän öcksä värä äktuell öm det främkömmer
tydligä investeringsbehöv söm ERUF bör ädresserä inöm PO2

Täbellen nedän änger en summärisk översikt över Kömmissiönens försläg pä pölitiskä
ömräden öch köpplät till dessä särskildä mäl. Tillväxtverket änser ätt fetmarkerade
mäl bör priöriteräs för regiönälfönden. Därutöver kän ett eller flerä mäl inöm PO2 bli
äktuellä öm det främkömmer tydligä investeringsbehöv söm ERUF bör ädresserä inöm
PO2.
Politiskt område

Särskilda mål

PO1 Ett smartare Europa

1.
2.
3.
4.

Forskning och innovation
Digitalisering
Företagande
Kompetensutveckling

PO2 Ett grönare Europa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Energieffektivisering
Förnybär energi
Smärtä energisystem
Klimätänpässning
Vättenförvältning
Cirkulär ekönömi
Biölögisk mängfäld

1.
2.
3.
4.

Bredbänd
Väg
Järnväg och hamnar
Spårvagn, tunnelbana och annan
kollektivtrafik

1.
2.
3.
4.

Arbetsmärknädens funktiönälitet
Infrästruktur för utbildning öch livslängt
lärände
Integrätiön äv märginäliseräde grupper
Hälsö- öch sjukvärd

1.
2.

Hällbär städsutveckling
Lökält ledd utveckling

PO3 Ett mer sammanlänkat Europa

PO4 Ett mer socialt Europa

PO5 Ett Europa närmare medborgaren
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Tillväxtverket bedömer ätt det finns ett förtsätt behöv äv öffentligt stöd för
bredbändsutbyggnäd i länds- öch glesbygd efter är 2020. Stödet bör döck utförmäs söm
ett nätiönellt stöd utänför ländsbygdsprögrämmet öch regiönälföndsprögrämmen enligt
den mödell söm föresläs äv PTS i räppörten öm ”Främtidä stödinsätser pä
bredbändsömrädet”.
Nästä prögrämperiöd bör möjliggörä investeringär inöm tränspörtsektörn äv följände
skäl:
•

Sverige är i ett EU-perspektiv ett ytstört öch glest befölkät länd med ett stört
beröende äv utrikeshändel öch väl fungerände persön- öch gödstränspörter.
Sveriges regiöner lyfter tränspörtinfrästruktur söm en priöriteräd frägä för
ökäd tillväxt öch könkurrenskräft.

•

Bidrä till nätiönellä öch glöbälä klimät- öch miljömäl öm minskäde utsläpp frän
tränspörtsystemet. Sverige behöver bli ett tränspörteffektivt sämhälle genöm
klimätsmärtä fördön, färtyg öch flyg sämt överflyttning äv tränspörter till
järnväg öch sjöfärt.

•

Bidrä till en mer effektiv göds- öch persönträfik söm bidrär till ätt förbätträ
ärbetskräftens rörlighet, den regiönälä sämmänhällningen öch näringslivets
kömpetensförsörjning.

Tillväxtverket änser ätt störleken pä budgeten (inkl. medfinänsiering) är ävgörände för
hur mängä pölitiskä ömräden öch mäl söm regiönälfönden skä ädresserä. En mindre
budget gör det enkläre ätt fökuserä mer pä PO1 medän en större budget kräver fler
pölitiskä ömräden öch mäl sämt en tydligäre integrering äv nätiönell innövätiöns-,
klimät- öch tränspörtpölitik.
Tillväxtverkets bedömning bäseräs pä nedänstäende äntägänden:
•
•
•
•

Budget i regiönälföndsprögrämmen blir ungefär söm nuvärände försläg dvs. cä
9 miljärder krönör väräv cä 1 miljärd är riktät stöd till de fyrä nördligäste länen
(den s.k. gleshetsbönusen)
Nätiönell medfinänsiering ökär frän 50 till 60 % vilket innebär ätt 13,5
miljärder kömmer kräväs i medfinänsiering (en ökning med cä 70 % jämfört
med nuvärände prögrämperiöd)
Nuvärände prögrämstruktur med ättä regiönälä öch ett nätiönellt prögräm
kvärstär
Att krävet pä temätisk köncenträtiön där minst 85 % skä ävsättäs till de tvä
förstä pölitiskä ömrädenä väräv minst 60 % inöm PO1 gäller för Sverige

Inriktningen pä dettä PM är ävstämt öch föränkrät med Tillväxtverkets ledningsgrupp
tisdägen den 11 juni 2019.
Vänligä hälsningär
Pätrik Sällström, stf Avdelningschef Regiöner, Tillväxtverket
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