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Lärdomar



Fokusera insatserna 

Innovation, digitalisering, 

företagande och ekonomisk 

omvandling

Lyft hållbarhetsaspekterna

Öka förmågan att integrera i program 

och projekt

Fortsätt använda finansiella instrument

Effektivt komplement till projektmedel

Stärk smart specialisering

& öka samarbetet över regiongränserna

Stärk styrningen

Fokus på programmål och långsiktigt 

hållbara effekter

Stärk den regionala genomförande-

kapaciteten (exempelvis kunskapsstöd)

samt ägarskapet och lärandet

Öka samordningen 

av uppdrag och insatser och tillvarata 

synergier med nationell politik

Programperioden 2021-2027

Effektivisera genomförandet

Förenkla och effektivisera genomförandet                                  

av fonder och program



Regionen har ett 
fungerande 
prioriteringsarbete där 
programmet styr 
projekten

Insatsområde 2 har 
använt 
hållbarhetsaspekterna 
som verktyg för att nå 
målen.

Oklart hur man ska 
tillvarata resultat och 
effekter

Styrningen på det hela 
taget verkar fungera
väl

Syntes av utvärderingar ÖMS



Lärdomar från avslutade projekt –
Portföljanalys

Analys av pågående och avslutade projekt 

Verktyg för strategisk planering av det fortsatta 

genomförandet av programmet 



Övergripande lärdomar ÖMS 

1

5

4

3

2

Tydligare förändringslogik ger 
bättre styrning

Integrering av hållbarhetsaspekter
bör ske redan i planeringsfasen 

Förstudier kan bidra till ett mer 
effektivt projektgenomförande 

Tillämpning av statsstödsreglerna
behöver ses över

Stora komplexa projekt kan innebära 
svårigheter i genomförandet



MÅL

1
Ett smartare 

Europa

genom innovativ och 

smart ekonomisk 

omvandling

MÅL

2
Ett Grönare och 

koldioxidsnålare

Europa

MÅL

3
Ett mer 

sammanlänkat 

Europa
genom förbättrad 

mobilitet och 

tillgänglighet

MÅL

4
Ett mer socialt 

Europa

genom den 

europeiska pelaren 

för sociala 

rättigheter

MÅL

5
Ett Europa 

närmare 

medborgarna
genom hållbar och 

integrerad 

utveckling

Fem politiska mål (ersätter nuvarande elva tematiska mål) 

Bättre samarbetskapacitet



MÅL

1
Ett smartare 

Europa

genom innovativ och 

smart ekonomisk 

omvandling

MÅL

3
Ett mer 

sammanlänkat 

Europa
genom förbättrad 

mobilitet och 

tillgänglighet

Innovation

Företagande

Digitalisering

Smart 
specialisering

Hållbara transporter
-Järnväg, hamnar, 

kollektivtrafik

MÅL

2
Ett Grönare och 

koldioxidsnålare

Europa

genom förbättrad 

mobilitet och 

tillgänglighet

- Energieffektivitet
- Förnybar energi
- Smarta energisystem
- Katastrofmobilisering
- Vattenförvaltning
- Cirkulär ekonomi
- Grönare städer
- Multimodal mobilitet



Övergripande inriktning i programmen

1. Övre Norrland

2. Mellersta Norrland

3. Norra Mellansverige

4. Östra Mellansverige

5. Stockholm

6. Västsverige

7. Småland och öarna

8. Skåne-Blekinge

8 regionala program: Minst 85 procent av 
budget i programmen till innovation, 
näringslivsutveckling, digitalisering, smart 
specialisering samt miljö, energi- och klimat  
(PO 1 / PO 2)

Övre och Mellersta Norrland Max 15 procent av 
budget till infrastruktur (bredband och 
transporter, PO 3)

Nationellt program  (NRP)
Max 14% av total ERUF-budget till NRP
6% av total ERUF-budget HSU (PO1/PO2).             
Även gränsöverskridande flernivåsamverkan 
forskning och innovation samt 
finansieringsinstrument 



Processen framåt

Hösten 2020? - beslut om EU:s långtidsbudget – därefter beslut om fondförordningar 
och regelverk

Mitten september? – Partnerskapsöverenskommelsen på remiss från regeringen

Mitten december? – Regeringen lämnar Partnerskapsöverenskommelsen till KOM

31 december 2020 – regionerna och Tillväxtverket redovisar 9 programförslag för 
ERUF till regeringen

Mitten mars 2021? – Regeringen överlämnar de svenska ERUF-programmen till KOM 
för förhandling

30 april 2021 – Tillväxtverket redovisar myndigheternas roll i ERUF-programmeringen

Programstart sommar/höst 2021?


