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Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL)

§ Är en arbetsgivar- och 
intresseorganisation. 

§ Driver våra medlemmars 
intressen och erbjuder dem 
stöd och service.

§ Omvärldsbevakning och analys
§ Positionering och politiska 

ställningstaganden
§ Utredningar, remisser, 

lobbying, opinionsbildning, 
allianser



Sammanhållningspolitiken – en 
prioriterad fråga för SKL:s medlemmar
§ Sammanhållningspolitiken utgör viktiga resurser för 

kommuner och regioner

§ Flernivåstyret unikt för sammanhållningspolitiken

§ Arbetssättet bidrar till att tillväxtprocesser skapas regionalt
- Långsiktig planering (7 år) 
- Politisk prioritering på lokal/regional nivå
- Samordning mellan sektorer och samhällsnivåer
- Territoriell anpassning av insatser

§ Fonderna värdefulla för att nyskapande verksamhet ska kunna 
testas



SKL:s ställningstagande

§ SKL arbetar aktivt för en stark sammanhållningspolitik efter 2020. 
Uttalat önskemål att SKL håller ihop processen.

§ Politiskt ställningstagande om EU:s framtida 
sammanhållningspolitik i december 2016

§ Yttrandet togs fram i brett samråd med våra medlemmar

Centrala utgångspunkter i yttrandet 
- Betydelsen av sammanhållningspolitiken för EU:s framtid
- Att utformningen och genomförandet ska ta sin utgångspunkt i 

det regionala utvecklingsuppdraget



Oförutsägbart läge
§ Brexit – konsekvenser för storleken på budgeten och 

förhandlingsspelet mellan medlemsstaterna

§ Kommissionens förslag till ny långtidsbudget försenas

§ Förhandlingar förväntas påbörjas först 2019-2020

§ Kommissionens sammanhållningsrapport försenas också alt. 
presenteras men med få konkreta förslag för framtiden



Scenarier

1. Sverige får en än mindre del av sammanhållningspolitiken
2. Medlen omfördelas helt till fattigare medlemsstater

eller….

3. Mer strukturfondsmedel fördelas till tillväxtregioner som har 
kapacitet att omsätta medlen (ex. innovationsinsatser)



EU står inför stora utmaningar



Sammanhållningspolitiken fyller en än 
viktigare funktion idag än tidigare

§ En grundpelare i den europeiska integrationsprocessen

§ Viktig roll för att återupprätta EU:s legitimitet

§ Bidrar till solidaritet mellan EU:s medlemsländer

§ Bidrar till att tillväxtmålen i EU uppnås, mobiliserar den lokala och 
regionala nivån

§ Svarar mot många av de utmaningar som EU står inför 
(urbanisering, klimathotet, demografiska utvecklingen)

§ Kan få en tydligare roll för att stärka arbetet med integration



En troligt minskad budget för 
sammanhållningspolitiken
Ett mer effektivt nyttjande av medlen
1. ”Platsbaserad” strategi, territoriell anpassning
2. Regionala prioriteringar och program, där är kännedomen om 

behov/förutsättningar som störst
3. Partnerskapsprincipen måste stärkas. Regionala 

representanter bör involveras i förhandlingarna om mål och 
prioriteringar

Effektivisera genomförandet 
1. Ett regelverk (en utvecklingsfond!)
2. En gemensam förvaltningsmyndighet
3. Regelverket bör anpassas proportionerligt
4. Ökad flexibilitet och ett förenklat förfarande för förändringar




