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Det regionala 

utvecklingsuppdraget 

• Leda och samordna det regionala 

utvecklings- och tillväxtarbetet. 

• Arbeta fram och fastställa en strategi 

för utvecklingen i länet (RUS).

• Följa upp, analysera, utvärdera och redovisa 

resultat till regeringen.
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Globala överenskommelser
Exempelvis Agenda 2030

EU-nivå
Exempelvis EU 2020 och Östersjöstrategin

Nationella strategier
Exempelvis nationella strategin för hållbar

regional tillväxt och attraktionskraft

Region/län 
Regional utvecklingsstrategi

Kommunala strategier/planer
Exempelvis översiktsplaner
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Regional utveckling

• Information om regionala tillväxtmedel. 

• Information om nya programperioden för ERUF (Europeiska 

Regionala Utvecklingsfonden) och ESF (Europeiska Socialfonden)

Regionala tillväxtmedel är tillsammans med strukturfonderna de 

viktigaste finansieringsinstrumenten för den regionala tillväxtpolitiken och 

för förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.



Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region
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2035…

…är Jönköpings län ett hållbart län HÅLLBART

…är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, 

verka, åldras på och flytta till för alla ATTRAKTIVT

..skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län TILLGÄNGLIGT

…är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

SMART

…säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom 

det livslånga lärandet. KOMPETENT

…är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län GLOBALT



Medel inom regional tillväxtpolitik
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• Regioner beslutar om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

• Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala strategier.

• Bidrag får lämnas med högst 50% av utgifterna för projektet.

• I ansökan ska särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt.

• Bidraget betalas ut i efterhand

• Möjlig projektverksamhet i länet 65 miljoner. Möjliga utbetalningar 26 miljoner 

per år



Processen i korta drag
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• Projekt som beviljas stöd ska bidra i arbetet med att uppnå den 

regionala utvecklingsstrategin RUS.

• Tidig idé skriftligt

• Dialog 

• Politiskt beslut 



Att tänka på
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• Processen behöver tid. 

• En väl genomarbetad projektansökan är ett bra styrmedel

Vad vill ni förändra/uppnå samt mål för projektet. 

Sätt in projektet i ett större sammanhang.

• Öppen ansats och samverkan – rätt aktörer

• Annan medfinansiering stärker ansökan. Gärna egen insats. 

• Beskriv väntat resultat och vad som händer efter projektet. EXIT.

• Koppla till RUS men gärna även till andra strategier.

• Utgå ifrån hållbarhetsaspekter (miljö, mångfald och jämställdhet)



Aktuellt 2021
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- Ev. utlysning av återstående ERUF-

medel i nuvarande programperiod

- Troligen inga utlysningar inom ESF i 

nuvarande programperiod

- Medel via React EU till Småland och 

öarna

- Mobilisering inför nya 

programperioden för ERUF och ESF. 



Regionalfonds-

program (ERUF) 

för Småland och 

öarna

November 2020



Den nya programperioden 2021 - 2027
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• Ett nationellt och åtta regionala ERUF-program tas fram på 

uppdrag av Näringsdepartementet.

• Arbetet pågår under 2020 och de regionala programmen 

ska lämnas till Näringsdepartementet 31 december

• Budgetnivå just nu oklar. 

Pågående programperiod ca 600 000 000 kr



Regionalfonden som verktyg för de 

regionala utvecklingsstrategierna
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(ange enhet via Infoga sidfot)

• Regionalfonden är ett viktigt verktyg för att möjliggöra 

de regionala utvecklingsstrategierna.

• Regionerna har stor påverkan på regionalfonden 

genom krav på förankring, ofta som medfinansiär och 

med politisk representation i 

Strukturfondspartnerskapet. 

• Regionerna ses som ägare av programmet. 

Tillväxtverket förvaltande myndighet.



Gemensam ram för strukturfonderna 

med 5 tematiska mål
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(ange enhet via Infoga sidfot)

1. Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling. (ERUF)

2. Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis 
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära 
ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och 
riskhantering (ERUF)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och 
regional IKT-konnektivitet.

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren och för 
sociala rättigheter (ESF)

5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad 
utveckling av stads- landsbygds- och kustområden och lokala 
initiativ. 



Ramar satta av styrgrupp
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• Programmet ska ta sin utgångspunkt i de fyra länens 

regionala utvecklingsstrategier.

• Ambitionen ska vara att hålla ett brett och möjlighetsinriktat 

program som stärker den regionala utvecklingen.

• Det ska finnas en god balans mellan att stimulera ny 

utveckling inom nya områden och förstärka befintliga 

utvecklingsströmmar.  



Identifierade utmaningar för Småland 

och öarna (utifrån länets RUS:ar)
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(ange enhet via Infoga sidfot)

Låg takt i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre miljö
Svag omställning resande och transporter, fossilfri infrastruktur, produktionsprocesser och cirkulär 
ekonomi, framtida vattenförsörjning, begränsningar i elnäten, miljöfarliga ämnen, biologisk mångfald på 
landsbygden och i städerna, lågt utnyttjande av potential i bioekonomi (skogsråvara mm).

Svag kompetensförsörjning
Brist på arbetskraft, bristande matchning, låg formell utbildningsnivå, kompetens flyttar, arbetsmiljö, 
attraktiva bostadsmiljöer långtifrån attraktiva arbetstillfällen, lågts kunskapsinnehåll, avsaknad av 
spetskompetens.

Ojämställd arbetsmarknad
Brist på jämställdhet och mångfald.

Långsam takt i digitaliseringen
Låg grad automatisering, AI, robotisering, låg takt i utvecklingen av digitala tjänster för invånare och företag, låg 
nyttohemtagning.

Svag konkurrenskraft
Svagt nyföretagande, svag globalisering, lågt kunskapsinnehåll, liten branschbredd, svag tillväxt och låg 
lönsamhet inom SME.

Låg innovationsgrad
Avsaknad av företagsnära forskningsmiljöer, testbäddar, lågt fokus på hållbarhetsinnovationer.



Förslag på prioriteringar i ERUF-

programmet
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(ange enhet via Infoga sidfot)

• De sex utmaningarna har formulerats som prioriteringar och 
grupperats enligt följande:

- Stärkt konkurrenskraft, höjd innovationsgrad och ökad nytta i 
digitaliseringen (PO1)

- Stärkt kompetens för en accelererad omställning och smart 
specialisering samt en jämställd arbetsmarknad (PO1)

- Ökad takt i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre 
miljö (PO2)



Val av särskilda mål inom ERUF 2020-2027
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(ange enhet via Infoga sidfot)

• Föreslagna politikområden och särskilda mål:

– PO 1 – Ett smartare Europa 2021 – 2027

• Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten

• Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter

• Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft

• Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

– PO 2 – Ett grönare och koldioxidsnålare Europa 2021-2027

• Främja energieffektivitetsåtgärder     

• Främja förnybar energi    

• Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå      

• Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband 
med klimatförändringen      

• Främja en hållbar vattenförvaltning             

• Främja övergången till en cirkulär ekonomi                  

• Främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt minska 
föroreningarna

• Främja hållbar multimodal mobilitet i städerna (flyttad från PO3)

– PO 3 - Ett mer sammanlänkat Europa 2021 – 2027 (enbart för norra Sverige)

• förbättra digital konnektivitet, 

• utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och intermodalt TEN-T, 

• utveckla hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal 
mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T samt gränsöverskridande mobilitet, 



Fördelning av budget
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(ange enhet via Infoga sidfot)

• Budget sker per prioritering och indikativt 

utifrån interventionstyp

• Direkta insatser till företag, utveckling av 

stödstrukturer och uppbyggnad av 

miljöer/infrastruktur

• Klimatmålen ska uppfyllas, 30%

• Viktning av budget är under arbete.



Information om ESF +
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(ange enhet via Infoga sidfot)

Programmet för ESF+ är framtaget av ESF-rådet och befinner sig på departementet.

Skapa utveckling på arbetsmarknaden och tillväxt

• Stärka individer

• Utveckla organisationer 

• Påverka system

Programområden

A: Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

B: Öka övergångarna till arbete

C: Främja social integrering av människor som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social 

utestängning.

D: Öka kapaciteten i den glesa geografin.

Utmaningar och prioriteringar processas fram utifrån regionala utvecklingsstrategier.
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• Frågor och funderingar?



Tack för mig
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Marie Brander

Sektionschef internationellt samarbete

marie.brander@rjl.se


