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Välkomna till 
Europaforum 2020
Mötet börjar inom kort

Stort tack för att ni stänger av mikrofon 
och kamera. Frågor kan ställas i chatten 
och kommer besvaras efter forumet.  
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Läget programperiod 2014-2020

NMS

- Hela budgeten beslutad

- Undantag bredbandsinfrastruktur

- 17 projekt prioritering 16/12,
översökt

- portföljanalys



Sammanhållningspolitiken efter 2020

Överenskommelse om budget till återhämtningsplan 1824 miljarder euro

EU´s långtidsbudget 1074 miljarder euro, där 
ca 8-9 miljarder kr förväntas gå till Sverige och 
ERUF 

Återhämtningsinstrument Next 
Generation EU 750 miljarder euro

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_sv


Instrumentet Next Generation EU 



Stöd till EU-länderna så att de kan återhämta sig, läka såren och gå stärkta ur 
krisen

Faciliteten för återhämtning och resiliens (Sverige ca 3,7 miljarder euro) 2021-2024

Ekonomiskt stöd till långsiktiga reformer och investeringar i medlemsstaterna, i syfte att minska de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av covid-19.

REACT-EU (Sverige ca 350 miljoner euro fördelning ERUF och ESF) 2021-2023

Föreslås implementeras genom justeringar i nuvarande ERUF/ESF med fokus på åtgärder som relativt snabbt bidrar till 
ekonomisk återhämtning, 

Fonden för en rättvis omställning  (Sverige ca 165 miljoner euro) 2021-2027

Ett verktyg för att stödja de mest växthusgasintensiva regionerna vilka påverkas stort av omställning till en klimatneutral 
ekonomi. Tillväxtverket förvaltande myndighet. Förslag är att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i 
region Gotland ska omfattas. Dessa regioner och industrier står för landets största koldioxidutsläpp



React-EU i Sverige
Används i regionalfonden till att

stödja insatser för små och medelstora företag och i det 
företagsfrämjande systemet som bidrar till en grön och 
digital omställning

prioritera långsiktigt hållbar konkurrenskraft i näringslivet 
framför kortsiktiga stöd till krisdrabbade företag

utveckla regionala styrkeområden och främja innovation, 
konkurrenskraft, digitalisering, internationalisering samt 
miljö- och klimatomställning 

utifrån regionala behov erbjuda en mix av finansiella stöd 
till små och medelstora företag samt rådgivning, 
coachning och andra företagsstödjande insatser



Fördelningsnyckel React-EU
Regional fördelning av budget till åtta programområden 

År 2021 är prel. budget 
ca 534 miljoner kronor

Fördelningsnyckel 
baserad på en mix av 
indikatorer som beaktar

‐ regionens storlek (antal 
sysselsatta)

‐ förändring (%) av 
lönesummor och 
arbetslöshet efter 
pandemin

‐ regionens kapacitet och 
förmåga till återhämtning 
(utbildningsnivå) 
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React-EU
Preliminär tidplan på lång sikt

2020

Hösten 2020 beslut i Europaparlamentet om 
EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond inkl. 

React-EU

Dec. 2020

beslut i övervakningskommittén om 
programändringar i pågående program

2021

Våren 2021 Kommissionen godkänner 
programändringarna. Utlysningar och beslut om 

stöd till nya projekt

2021

Genomförandet pågår under två år, från våren 
2021 till våren 2023

2023

Hösten 2023, granskning och utbetalning till 
projekt samt upprätta utgiftdeklarationer till 

Kommissionen



Programperiod 2021-
2027
NYHETER

11 tematiska mål blir 5 politiska mål

60% medfinansiering exkl Norra 
Mellansverige som har 40% 
medfinansieringskrav

HSU i nationellt program

30% till Grönare Europa



EXTERN SAMVERKAN
2020

Förberedelser
Projektplan

Organisering

1/1-

31/3

Dialog Stöd  och 

instruktion

Regerings-

uppdrag

2/4

2021

18/5

Deadline
Operativa program

2/4-

31/12

Programmeringsstöd
Handledning Stöd och instruktion (+Q&A)

ProgrammeringsSYNK

Tematiskt stöd

Peer review

Framtagande kapitel i program

Maj Jun Jul AugJan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec

Tematiska 

seminarier

31/12

Programmeringsstöd – Framtagande kapitel i program

Bistå regioner

Förvaltning program

Nationellt program

Förhandsbedömning FI

23 myndigheter

29/4

25/3

Uppdrag och 

processer

Leveranser

>> Tolka och löpande informera om regelverk

>> Interventionslogik, mål & indikatorer

>> Statsstöd

>> Finansieringsinstrument

>> Tematiska nödvändiga villkor

>> Finansieringsplan

>> Hållbar regional utveckling

>> Miljöbedömning

>> Tematiska seminarier

>> Kap 2 – Prioritering tekniskt stöd

>> Kap 4 – Övergripande nödvändiga villkor

>> Kap 7 – Kommunikation

>> Kap 8 - Kostnader (SCO)

>> Redovisning indikatorer

>> Redovisning 23 myndigheter

11/5

8/5

Smart 

specialisering

14/5Besöksnäring

Kompetensförsörjning

Grön

omställning

Digitalisering

Smart industri

Internationalisering

2/6

Statsstöd (S3)

16/6

Finansieringsinstrument 

Nödvändiga villkor
Hållbar             

utveckling (S3)

31/12

Kap 2 – Prioritering tekniskt stöd

Kap 4 – Nödvändiga villkor

Kap 7 – Kommunikation

Kap 8 - Kostnader (SCO)

5/5

4/5

Dialog

regeringsuppdrag

19/5

Interventions-

logik

8/1

Redovisning indikatorer

Peer 

review
Peer 

review

30/6

18/8

Mål och indikatorer 

Finansieringsplan

1/9

Miljöbedömning

Kapitel 2, 4, 7 och 8 

Tillväxtverket

15/9

Peer review

Dialog om 

NRP

27/5

Finansierings-

instrument

18-30/6 18-29/9

30/4

Redovisning 23 

myndigheter

20/5

Hållbar stadsutveckling

>>

6/10

20/10

3/11 1/12

17/11

IndikatorSYNK

Programmerings-

SYNK

IndikatorSYNK

IndikatorSYNK

IndikatorSYNK
IndikatorSYNK

IndikatorSYNK

25/8

Myndighetsdialog

18/5

Myndighetsdialog

9/9

S3-nätverk

15/12

21/10

S3-nätverk



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?



Den europeiska
gröna given

#EUGreenDeal

Annika Wäppling Korzinek, 

EU-kommissionen i Sverige



Europa ska bli världens första 
klimatneutrala världsdel



Åren 1990–2018 
minskade utsläppen 
av växthusgaser med 
23 %, samtidigt som 
ekonomin växte med 

61 %.

Framsteg i kampen mot klimatförändringar

BNP Utsläpp av växthusgaser

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6720


Framsteg i kampen mot klimatförändringar (2)
Mål för EU enligt Parisavtalet

Minskade 
utsläpp av
växthusgaser
jämfört med
1990

Förnybar 
energi
i 
energimixen

Förbättrad
energieffektivit
et

Målen är uttryckta som andel 
minskning jämfört med 
uppmätta utsläpp 2021

Målen är uttryckta som andel minskade 
utsläpp jämfört med EU-medelvärdet 
under referensperioden (1 juli 2019–30 
juni 2020)

Minsk. CO2-utsläpp

Mål 
2020

Mål
2030

Men 
mycket 

återstår att 
göra!



För att nå målet krävs att alla ekonomiska sektorer bidrar:

EU ska vara klimatneutralt senast 2050

Hjälpa industrin att vara innovativ

Införa renare, billigare, och sundare former 
av privata och offentliga transporter

Fasa ut fossila bränslen i 
energisektorn

Se till att byggnader blir mer 
energieffektiva

Den europeiska industrin använder 

bara 12 % återvunnet material

Transporterna står för 25 % av våra utsläpp

Produktionen och användningen av energi 

står för mer än 75 % av EU:s utsläpp av 

växthusgaser

40 % av energin förbrukas i byggnader



Den europeiska gröna given läggs fram
11 december 2019

Förslag till en europeisk klimatlag
4 mars 2020

Handlingsplanen för en cirkulär ekonomi antas, 
för hållbar resursanvändning
11 mars 2020

Den europeiska industristrategin, en plan för en 
framtidssäkrad ekonomi, antas
10 mars 2020

Strategin från jord till bord om hållbarare 
livsmedelssystem läggs fram
20 maj 2020

EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald för att 
skydda naturresurser
20 maj 2020

EU-strategier för integrering av energisystem och 
för vätgas läggs fram
8 juli 2020

EU:s klimatmålsplan läggs fram
17 september 2020

Renoveringsvåg, 14 oktober 2020

Kemikaliestrategi för hållbarhet, 14 oktober 
2020

Förnybar energi till havs, 19 november 2020 

Det åttonde miljöhandlingsprogrammet, 14 
oktober 2020



Investeringar för den gröna given

30 % av EU:s medel ska gå 
till klimatåtgärder 

37 % av återhämtningsfonden 
ska gå till klimatprojekt 

Stimulera gröna investeringar 
med stöd från EIB

Fonden för en rättvis
omställning

7,5 miljarder €





Central Sweden European Office

Hur påverkar strategin och Agenda 2030 våra län och 
kommuner? 

Hur förhåller sig strategin till regionala och 
kommunala utvecklingsfrågor som entreprenörskap, 
innovation, infrastruktur, industri och digitalisering?

▪ Johanna Bond, Kontorschef

▪ Ebba Bjerkander, EU-strateg 



Central Sweden European Office

▪ Stärka regional utveckling utifrån ett EU-perspektiv

▪ Uppdraget fastställs i beställningar från  
medlemsregionerna

▪ Bevakningsområden 
− Energi och klimat 

− Transport och infrastruktur 

− Innovation med fokus på smart specialisering

− Sammanhållningspolitiken    



G
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a 
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EU:s digitala strategi

Industristrategi för EU

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin

En vätgasstrategi för ett klimatneutralt EU

EU-strategin för integrering av energisystem

EU:s strategi för energi- och resurseffektiva byggnader 

EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

EU:s nya skogsstrategi 



Industristrategi för Europa 

Åtgärder för att stärka industrins förmåga att 
leda den gröna och digitala omställningen:

▪ EU:s innovationsfond 

▪ Fonden för en rättvis omställning 

▪ Kompetensagendan för Europa 

▪ Industriallianser

─ Vätgas

─ Industrimoln och plattformar 

─ Råvaror 



Handlingsplanen för cirkulär ekonomi

• Lagstiftning för att bättre definiera och främja hållbara produkter

• Viktiga produktvärdekedjor – elektronik, batterier, byggande och 

byggnader m.fl.

• Ett av målen: att halvera andelen restavfall inom kommunalt avfall 

senast 2030

• Harmonisering av system för sopsortering och märkning

• Säkerställa att EU inte exporterar sina avfallsutmaningar till tredjeländer



Påverkan på befintlig lagstiftning och 
verksamhet

• Gröna given ger riktlinjerna för vårt framtida liv
• Inför en uppföljning av EU-ländernas arbete med Agenda 2030

• Klimatneutralt till 2050

• Minskning av växthusgaser med minst 55% till 2030    

55-paketet 
• Handeln med utsläppsrätter (energiproduktion, industri och vissa delar av flygindustrin)
• Förnybar energi (inklusive hållbara förnybara drivmedel)
• Energieffektivisering (inklusive energieffektiviseringskartläggningar)
• Byggnaders energiprestanda
• Kraftigt minska möjligheterna till att subventionera fossila motorbränslen, bränslen för 

uppvärmning och produktion av elektricitet
• Infrastruktur för alternativa bränslen (i första hand el och vätgas)



Hur kan kommuner och regioner påverka?

Genom andra aktörer
• Nationell nivå (relevanta myndigheter, Regeringskansliet)

• SKR 

• Via de regionala representationskontoren såsom Central Sweden 

• Via europeiska nätverk såsom Asssembly of European Regions (AER), Conference of
peripheral and maritime regions (CPMR), Eurotowns

• Folkvalda Europaparlamentariker och ledamöter i Europeiska regionkommittén

Genom att svara på öppna remisser
• Konsekvensbedömningar och färdplaner (tidigt i beslutsprocessen)

• Öppna samråd (oftast enkäter, i vissa fall utkast)



Fördjupad analys av gröna givens påverkan på 
Smart Specialisering

Johan Stierna, politisk rådgivare på EU-kommissionens 
gemensamma forskningscentrum (JRC). 

Förinspelad video. Johan besvarar frågor i efterhand. Ställ 
dessa i chatten så sparas dem.  



Strukturfonderna Östra Mellansverige

Region Sörmland Region Uppsala Region Västmanland Region Örebro län Region 
Östergötland

Energi- och klimatsatsningar i 

kommande regionalfond

Thérèse Hjelseth

Energi och klimat 

Region Örebro län





Östra Mellansverige
SE12: Interregionalt samarbete

genom Smart Specialisation



Nuvarande Europeiska Regionalfondens, 

ERUF,  program 2014-2020

Inriktning
− Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

− Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 

− Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Några exempel på projekt inom en koldioxidsnål ekonomi
− Framtidens solel i Östra Mellansverige

− Energikontor i samverkan

− Framtidssäkra och resurseffektiva byggnader i Östra Mellansverige

− Fossilfritt 2030

− Förstudie cirkulärekonomi i Östra Mellansverige



Politiskt mål 1 

Ett smartare Europa

• Särskilt mål 1 – Förbättrad forsknings och innovationskapaciteten och 

användningen av avancerad teknik

• Särskilt mål 2 – Säkra nyttan av digitalisering för invånare, företag och 

myndigheter 

• Särskilt mål 3 – Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och 

konkurrenskraft.

• Särskilt mål 4 – Utveckla färdigheter för smart specialisering, 

strukturomvandling och entreprenörskap.



Politisk mål 2

Ett grönare och koldioxidsnålare

Europa

• Särskilt mål 1 – Främja energieffektivitetsåtgärder 

• Särskilt mål 2 – Främja förnybar energi

• Särskilt mål 3 – Utveckla smarta energisystem, smarta nät 

och smart lagring på lokal nivå

• Särskilt mål 6 - Främja övergången till en cirkulär 

ekonomi.



ÖMS utmaningsområden skapar möjligheter för tillväxt…



Klimatpositiv 

bebyggelse

Fossilfria transporter

Smarta samhällstekniska 

system

En cirkulär och giftfri 

ekonomi



Tack!
Thérèse Hjelseth

Områdeschef Energi och klimat

Region Örebro län



Reflektion från regionerna hur detta påverkar kommuners 
arbete med innovation, entreprenörskap, smart 
specialisering och fokus i kommande ERUF.

Panel: 

Mikael Hjorth – Region Västmanland 
Eva Lundin – Region Dalarna 
Mikael Jorstig – Region Örebro län 

Modererat av Malin Lindqvist (Region Örebro län)


