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Förslag till beslut om Regionalt 
strukturfondsprogram för investering i tillväxt och 
sysselsättning i Småland & Öarna 2014-2020 
 
Beslut 

 

 Arbetsutskottet föreslår Regionstyrelsen att fatta beslut om att godkänna 

förslaget till regionalfondsprogram för Småland & Öarna 2014-2020 

(programutkastet skickas ut separat). 

 

 Vidare beslutas om att också ge fortsatt mandat till den politiska styrgruppen 

att efter eventuella synpunkter från Regeringskansliet eller Kommissionen 

fatta beslut om nödvändiga förändringar i programdokumentet. Den politiska 

styrgruppen ansvarar för återrapportering till respektive regionsstyrelse för 

eventuella förändringar i dokumentet. 
  

Bakgrund 

Regeringen gav i januari 2013 i uppdrag till regionalt samordningsansvariga att ta 

fram ett program för regionalfonden 2014-2020. Riktlinjer för uppdraget kom sedan i 

slutet på maj 2013 och därefter har ett intensivt arbete ägt rum i regionerna inom 

programgeografin Småland & Öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland) 

för att ta fram ett förslag till program som är politiskt förankrat innan den 30 

september 2013 då det ska lämnas över till Regeringskansliet.  

 

Regionförbundet i Kalmar län utsågs till samordnare för uppdraget och bildade 

tillsammans med övriga regionförbund och region Gotland en arbetsgrupp bestående 

av en tjänsteman från varje organisation samt en styrgrupp bestående av 

regiondirektörerna tillsammans med regioncheferna från ESF-rådet och 

Tillväxtverket i Jönköping. Till arbetet finns även en politisk styrgrupp kopplad 

bestående av två politiker per region.  

 

Under hela processen med programframtagningen har ett brett partnerskap deltagit i 

de fyra länen för att lämna synpunkter och inspel till programmet. Regionförbundens 

tjänstemän inom valda sakområden, olika nätverk med sakkunniga samt experter 

inom jämställdhet och tillgänglighet har bidragit till arbetet.  

 

Den underliggande analysen och den SWOT som programmet bygger på utgår ifrån 

de aktuella RUS dokument som finns i regionen, andra aktuella styrdokument samt 

rekommendationer från OECD rapporten. Som utgångspunkt för arbetet fanns 

Kommissionens tematiska mål 1-10 och regeringens direktiv för hur regionalfonds-

programmet i Sverige skulle fokuseras.  
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1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik 

3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 

4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 

5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med 

klimatförändringar 

6. Skydda miljön som främjar en hållbar användning av resurser 

7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 

9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 

10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 

 

Följande riktlinjer finns på nationell nivå: 

Minst 70 % av programmets medel ska gå till tema 1-3, minst 13 % till tema 4 och 

resterande till övriga teman, dock max 3 med en prioritering av tema 7. 

 

Programinnehåll 

Programmet för Småland & Öarna är uppbyggt på 4 insatsområden utifrån de 

tematiska målen och i enlighet med den struktur och mall som vi har att förhålla oss 

till.  

 

Följande insatsområden har valts ut i programmet: 

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (34 %) 

2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik (10 %) 

3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (40 %) 

4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 %) 

 

Siffrorna inom parates anger andel av programmets medel.  

 

I förslaget utgår vi också ifrån en varierad medfinansieringsgrad mellan de olika 

insatsområdena.  

Insatsområde 1 och 3 50 % 

Insatsområde 2 och 4 30 % 

 

Detta beroende på att det finns begränsade medel som på detta vis räcker till mer och 

kan nyttjas som katalysator för insatserna. 
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Fortsatt process 

Eftersom förhandling mellan Kommissionen och medlemsländerna fortfarande pågår 

och flera utestående frågor inte kommer vara lösta innan den 30 september då 

programmet ska lämnas in har Näringsdepartementet uppmanat regionerna att ha 

kvar beredskap att ändra i programdokumentet och snabbt kunna fatta beslut om 

dessa förändringar under hösten. Exempelvis finns en osäkerhetsfaktor kring 

bredbandsutbyggnad i programmet liksom den samlade andelen av och upplägget 

kring hållbar stadsutveckling på nationell nivå.  

 

Genom att ge den politiska styrgruppen fortsatt mandat att ta beslut i frågan har vi 

beredskap för dialog och snabb hantering i den fortsatta processen. Den politiska 

styrgruppen ansvarar för återrapportering till respektive regionsstyrelse för 

eventuella förändringar i dokumentet. 

 


