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Positionspapper om sammanhållningspolitiken post-2020 
 

Norra Mellansveriges (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland) samlade synpunkter på 
sammanhållningspolitiken post-2020. 

 
 
 

 
Inledning 
Sammanhållningspolitiken utgör i innevarande programperiod en tredjedel av EU:s totala budget. 
Politiken är den enda på EU-nivå som ger möjlighet till specifika insatser anpassade till den 
regionala kontexten. Sammanhållningspolitiken skapar gemensamma mål och visioner och bidrar 
till ett mer strategiskt regionalt utvecklingsarbete. Den bidrar också till att EU:s legitimitet stärks 
på lokal och regional nivå, att EU:s regelverk och initiativ implementeras effektivare samt att 
resurserna skapar incitament för att gå i samma riktning. Detta är speciellt viktigt i dessa tider då 
EU-samarbetet står inför en rad komplexa utmaningar såsom återhämtningen från finanskrisen, 
geopolitiska spänningar, migrations- och flyktingkrisen, en åldrande befolkning samt klimatfrågan. 
Här spelar Europas regioner en avgörande roll när nationalstaterna har svårt att finna gemensamma 
lösningar. Det behövs därför en aktiv sammanhållningspolitik och ett gemensamt arbete för att 
utjämna klyftor och skapa förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i hela Europa, också i 
framtiden. Dessa utmaningar kan enbart lösas genom gemensamma ansträngningar mellan lokal, 
regional, nationell, samt EU-nivåerna i samverkan.  
 
Av dessa grunder menar Norra Mellansverige att det är av stor vikt att alla regioner är delaktiga i 
sammanhållningspolitiken även i programperioden efter 2020. Med sin långsiktiga planering om 
sju år och samordningen mellan sektorer möjliggörs dessutom en strategisk planering av insatser, 
vilka ger resultat i linje med EU:s prioriteringar och bidrar till skapandet av regionala 
tillväxtprocesser, något som hade varit mycket svårt att uppnå med endast årliga nationella anslag. 
Struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) möjliggör mer välplanerade regionala 
utvecklingssatsningar som inte hade varit möjliga med kortare ledtider.    
 
EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020, utgör en viktig ledstjärna för de regionala 
utvecklingsstrategierna i Europa. Under de senaste åren har strategins status försvagats och det är 
i dagsläget oklart om en eventuell efterföljare kommer att presenteras. Norra Mellansverige anser 
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att det är av stor vikt att strategin ersätts med en ny eller reviderad strategi för perioden efter 2020, 
då strategin bidrar till långsiktighet och starkare strategisk inriktning av det regionala 
utvecklingsarbetet. Europa 2020-strategin har också bidragit till ökat fokus av prioriterade insatser, 
att europeiska aktörer strategiskt har arbetat mot gemensamma mål och till ett tydligare 
resultatfokus i programmen.  
 
 
Smart Specialisering  
Norra Mellansverige anser att smart specialiseringskonceptet bör stärkas ytterligare i kommande 
programperiod, då konceptet bidrar till en tydligare strategisk riktning för forsknings- och 
innovationssatsningar (FoI), samt sektorsövergripande samarbete mellan privat och offentlig 
sektor, akademi, kluster och civilsamhälle. Vidare har konceptet varit synnerligen framgångsrikt i 
arbetet med att skapa interregionalt samarbete och internationalisering inom Europa. Det främsta 
exemplet på detta är Vanguardinitiativet som Dalarna har varit medlemmar i sedan 2014 och 
Värmland blir fullvärdiga medlemmar i under 2017. I Norra Mellansverige har det politiska 
engagemanget i initiativet följts av ett intresse för det operativa arbetet i initiativets pilotprojekt 
från företag representerade av klusterorganisationer och teknikparker. Norra Mellansverige 
välkomnar EU-kommissionens initiativ tematiska S3-plattformar som bygger på samma metodologi 
som Vanguardinitiativet, dock är det viktigt att understryka att framgången för dessa initiativ är 
beroende av sammanlänkningen mellan de nya initiativen och redan existerande instrument. 
Akademin för smart specialisering är ett annat gott exempel där Karlstads universitet och Region 
Värmland gemensamt investerar i samtliga regionala styrkeområden och där forskning kopplas 
samman med utvecklingsbehov bland regionens klusterföretag. 
 
Smart specialisering har visat sig bidra till att skapa synergier mellan Horisont 2020 och ESI-
fonderna. 85 procent av forsknings- och innovationsmedlen från EU i Norra Mellansverige 
kommer från strukturfonderna1 och de bidrar därför i mycket stor grad till att stärka 
innovationskapaciteten, bygga kapacitet och förbättra regionernas förutsättningar att delta i 
Horisont 2020. Framtida sammanhållningspolitiken borde ännu tydligare kopplas till smart 
specialisering för att få en ännu tydligare strategisk inriktning för FoI-satsningarna samt för att 
främja uppkomsten av regionala innovationer. 
 
 
Kompetensförsörjning 
Socialfonden har en viktig roll för att möta de utmaningar som finns i regionerna i form av 
arbetslöshet, utanförskap och kompetensförsörjning. Under den pågående programperioden har 
insatser bland annat riktats för att hjälpa det stora antalet nyanlända i kommuner och regioner. 
Exempelvis finansieras insatser för handledning och språkutbildning för att få nyanlända 
yrkesutbildade kvinnor i arbete. I Gävleborg har socialfondsprojektet KIVO, Kvalitetsinkludering i 
vård och omsorg, arbetat fram en modell för att snabbare etablera personal till omsorgsverksamhet. 
Modellen är nu på väg att implementeras på nationell nivå, som en ny modell för integrering på 
arbetsmarknaden.   
 
Norra Mellansverige förordar att ett särskilt sysselsättningsinitiativ för nyanlända etableras inom 
Socialfonden, likt det sysselsättningsinitiativ för unga som kommissionen lanserade inför 
nuvarande programperiod. Initiativet skulle då rikta sig till de medlemsstater och regioner som 
svarat för det största mottagandet och skapa förutsättningar för integration och utbildning för 
målgruppen. Socialfonden skulle därmed också få en tydlig strukturförändrande inriktning och en 
tillväxtpolitisk koppling för att möta kompetensförsörjningsbehov regionalt. 
 
 

                                                 
1 See R&I Regional Viewer tool at the Smart Specialisation Platform   

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool?p_p_id=synergiestool_WAR_synergiestoolportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_synergiestool_WAR_synergiestoolportlet_formDate=1477577959920&_synergiestool_WAR_synergiestoolportlet_economicData=2&_synergiestool_WAR_synergiestoolportlet_structuralFund=215&_synergiestool_WAR_synergiestoolportlet_frameworkProgramme=117
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Territoriellt samarbete 
EU:s territoriella samarbetsprogram, ”Interreg”, är ett viktigt verktyg som strävar efter 
gemensamma lösningar inför regionala utmaningar som överskrider administrativa gränser.  Norra 
Mellansverige anser att det gränsöverskridande samarbetet mellan regioner och medlemsstater bör 
stärkas i nästa programperiod. Transnationella och gränsregionala program har stor relevans för 
det regionala kapacitetsbyggandet och i framtagandet och implementeringen av regionala smart 
specialiseringsstrategier. Interreg är ett effektivt instrument som skapar samsyn och gemensamt 
ägarskap mellan regioner i Europa. Interreg är även en väsentlig pusselbit i EU:s makroregionala 
policykarta som ökar EU:s synlighet och legitimitet på lokal och regional nivå. Norra Mellansverige 
ser dock en begränsning i att Interreg B-programmen, som till skillnad från Interreg Europa 
finansierar implementering av projektresultat, är geografiskt begränsade. En möjlighet till 
implementering för projekt finansierade genom Interreg Europa skulle gynna implementering av 
smart specialisering och stöd till skapandet av europeiska industriella värdekedjor. Att öppna upp 
Interreg B-programmen till att inkludera alla regioner, skulle bättre gynna den potential 
programmet har för att bygga kapacitet och förbereda deltagelse i EU:s forsknings- och 
innovationsprogram. Norra Mellansverige anser att medlen till gränsöverskridande samarbete bör 
utökas, då internationalisering är nyckeln till framgångsrik smart specialisering, innovation och ett 
starkt företagsklimat. 
  
 
Regionala representanter 
Sammanhållningspolitiken är av stor vikt för tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Sverige. 
De regionala prioriteringarna ligger till grund för, och är en förutsättning för, ett framgångsrikt 
regionalt utvecklingsarbete. För att skapa förutsättningar för en transparent och effektiv process 
inför programperioden post-2020 menar Norra Mellansverige att regionala representanter bör delta 
vid den svenska regeringens förhandlingar med kommissionen om de framtida programmen och 
policyn. Det är viktigt att denna process kännetecknas av öppenhet och samarbete och det är därför 
angeläget att de tre parterna; regionalt utvecklingsansvariga representanter från de olika 
programområdena, kommissionen och departementet, ges möjlighet att diskutera specifika 
frågeställningar för de enskilda programmen men även för politikens genomförande generellt. 
Detta skulle öka den ömsesidiga förståelsen för programplaneringen bland samtliga tre deltagande 
parter, samt bidra till en mer effektiv process.  
 
 
Stärka kopplingarna mellan stad och land  
Skillnaderna mellan stad och land ökar stort och i Sverige pågår en av de snabbaste 
urbaniseringsprocesserna i Europa. Att stärka relationerna mellan stad och land är därför en viktig 
fråga.  Norra Mellansverige anser att landsbygdsutveckling är en del av den regionala utvecklingen 
och vill därför verka för att ansvar och delar av medlen för landsbygdsutveckling förs över från 
länsstyrelsen till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.  
 
 
Flexibilitet  
Norra Mellansverige förespråkar en förenkling av den administrativa bördan i programmen. 
Erfarenheter och goda resultat vid granskningar och uppföljning bör kunna ge vissa administrativa 
lättnader. Proportionalitetsprincipen, vilken syftar till att medlemsstater med väl fungerande 
administrativ kapacitet kan tillämpa förenklade rutiner för redovisning och administration, bör vara 
vägledande gällande administrationen av sammanhållningspolitiken.  
  
Norra Mellansverige förespråkar även en ökad flexibilitet inom sammanhållningspolitiken. Detta 
är nödvändigt då nya utmaningar ständigt påverkar den regionala och lokala nivån och dessa bör i 
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högre utsträckning själva kunna styra genomförandet och omfördela medel mellan prioriterade 
områden vid behov. Flexibilitet bör vara en grundprincip, dock utan att det äventyrar de 
grundläggande politiska målen för programmen. 

 
 

Vikten av fortsatt stöd efter 2020 – för alla regioner 
Sammanhållningspolitiken syftar till att minska de strukturella skillnaderna i utveckling 
mellan EU:s regioner, till stöd för EU:s inre marknad, globala konkurrenskraft och regionala 
tillväxtprocesser. Den stärker regionernas förmåga till att bidra till den gemensamma utvecklingen 
och att gemensamt arbeta mot strategiska europeiska mål. En försvagning av 
sammanhållningspolitiken till att enbart stödja investeringar i de minst utvecklade länderna skulle 
äventyra övriga regioners vilja och ambitioner att stödja utveckling till nytta för hela EU.  
Det regionala utvecklingsarbetet, med stöd från strukturfonderna, bidrar till att det skapas mer 
strategiskt långsiktiga investeringar i Europa, i samtliga medlemsstater och regioner. Fonderna 
bidrar också, som illustrerats ovan, till att bygga kapacitet och bättre förutsättningar att nyttja 
instrument såsom Horisont 2020 och EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). 
Finansiella instrument i form av riskkapital eller lån bör utformas utifrån regionala och lokala 
förutsättningar och baseras på deras effektivitet och användarnas efterfrågan. De finansiella 
instrumenten ska vara ett komplement, inte ersättning, till bidragsfinansieringen.   
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