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Sammanhållningspolitiken efter 2020  
 

 

Sammanfattning  

- Den 21 juli 2020 enades EU:s stats och regeringschefer i Europeiska rådet om budgeten till 

återhämtningsplanen; totalt 1824,3 miljarder euro (1 074,3 miljarder euro till EU:s 

långtidsbudget 2021 – 2027 samt 750 miljarder euro till återhämtningsinstrumentet ”Next 

Generation EU”). 

- Regionalt utvecklingsansvariga har sedan april 2020 ett regeringsuppdrag att ta fram 

prioriteringar för de regionala ERUF-programmen för 2021 – 2027. Finansieringen kopplat 

till detta uppdrag kommer från den ordinarie långtidsbudgeten 2021 – 2027.  

- Återhämtningsinstrumentet Next Generation EU (NGEU) innebär en förstärkning av EU:s 

långtidsbudget för programperioden 2021 – 2027 på 750 miljarder euro. En stor del av denna 

extra finansiering kan kopplas till sammanhållningspolitiken/regional utveckling.  

- Faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility (RRF)) utgör 

budgetmässigt den största delen av Next Generation EU (NGEU). Sverige kan tilldelas ca 

3,7 miljarder euro genom faciliteten. Faciliteten ska erbjuda ekonomiskt stöd till långsiktiga 

reformer och investeringar i medlemsstaterna, i syfte att minska de ekonomiska och sociala 

konsekvenserna av covid-19.  

- Ett annat centralt instrument i NGEU är REACT-EU. Sverige kan tilldelas ca 350 

miljoner euro genom REACT-EU. Instrumentet föreslås implementeras genom justeringar i 

nuvarande ERUF/ESF-program alternativt genom upprättande av nya särskilda program med 

fokus på åtgärder som relativt snabbt bidrar till ekonomisk återhämtning, till exempel 

främjande av företagande (företagsakuter, rådgivning, olika företagsstöd tex 

omställningscheckar, branschsatsningar (tex kultur och turism), varselsatsningar, digitalisering 

(inklusive bredbandsinfrastruktur) samt klimatsatsningar. 

- NGEU innebär även en förstärkning till Fonden för en rättvis omställning (JTF). Sverige 

kan tilldelas 165 miljoner euro från JTF. Tillväxtverket har regeringsuppdraget att utgöra 

förvaltande myndighet för ett nationellt program inom JTF under programperioden 2021 – 

2027. Förstärkningen genom NGEU gör att Regeringskansliet överväger en utvidgning av 

JTF i Sverige till att omfatta ytterligare geografiska områden och branscher utöver nuvarande 

förslag som gäller omställningen av stålindustrin i Övre Norrland. 
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Europas återhämtningsplan  

Den 27 maj 2020 presenterade EU-kommissionen förslaget om Europas återhämtningsplan efter 

covid-19 vilket i huvudsak omfattar två delar; 

- Reviderat förslag om EU:s långtidsbudget 2021 – 2027 

- Nytt återhämtningsinstrument med namnet ”Next Generation EU” (NGEU) 

 

Den 21 juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet om budgeten till 

återhämtningsplanen: 

- 1 074,3 miljarder euro till EU:s långtidsbudget 2021 – 2027  

- 750 miljarder euro till återhämtningsinstrumentet ”Next Generation EU” (NGEU)  

 

Genom återhämtningsinstrumentet (NGEU) förstärks EU:s långtidsbudget i nästa programperiod, 

med tyngdpunkt på programperiodens tre första år; 2021 – 2023. Europeiska rådets överenskommelse 

från juli 2020 innebär därmed att EU:s totala budget 2021 – 2027 skulle vara 1824,3 miljarder euro.   

 

Läs mer om överenskommelsen här 

 

 
Bild från Europeiska rådet 

 

 

Sammanhållningspolitiken i EU:s långtidsbudget 2021 – 2027  

Europeiska rådets överenskommelse om långtidsbudgeten 2021 – 2027 på 1074,3 miljarder euro 

innebär en något minskad långtidsbudget jämfört med både kommissionens ursprungliga förslag från 

maj 2018 (1134,6 miljarder euro) samt det reviderade förslaget från maj 2020 (1100 miljarder euro). 

Dock innebär överenskommelsen att finansieringen till sammanhållningspolitiken i princip är i linje 

med kommissionens förslag. Sveriges tilldelning från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 

https://www.centralsweden.se/overenskommelse-om-aterhamtningsinstrument-och-ny-langtidsbudget-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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och Europeiska socialfonden (ESF) kommer därmed att vara på ungefär samma nivå som i nuvarande 

programperiod.  

 

Den 2 april 2020 erbjöd Regeringskansliet regionerna ett uppdrag att ta fram prioriteringar för de 

regionala ERUF-programmen för 2021 – 2027. Det programmeringsarbete som just nu pågår i 

regionerna gäller således de fonder som ska finansieras av den ordinarie långtidsbudgeten som beskrivs 

i detta stycke.  

 

Sammanhållningspolitiken i återhämtningsinstrumentet Next Generation EU     

Återhämtningsinstrumentet Next Generation EU (NGEU), som EU-kommissionen presenterade i 

maj 2020 och som Europeiska rådet enades om budgeten för i juli 2020, innebär en förstärkning av 

EU:s långtidsbudget för programperioden 2021–2027 på 750 miljarder euro (utöver de 1074,3 

miljarder euro som långtidsbudgeten omfattar). Denna extra budget kommer att finansieras genom 

upplåning på den globala finansmarknaden. Syftet med instrumentet är att finansiera åtgärder som 

lindrar effekterna av krisen och som bidrar till den ekonomiska återhämtningen. Europeiska rådets 

överenskommelse innebär att instrumentet fördelas både som bidrag och lån, 390 miljarder euro i 

bidrag och 360 miljarder euro i lån. Finansieringen som NGEU möjliggör delas in i tre pelare. Den 

extra finansieringen till sammanhållningspolitiken återfinns inom pelare ett; stöd till medlemsstaterna 

för återhämtning.    

 

Pelare ett innehåller följande instrument som är av stort vikt för de regionalt utvecklingsansvariga: 

- Faciliteten för återhämtning och resiliens 

- REACT-EU 

- Förstärkt finansiering till program för landsbygdsutveckling  

- Förstärkt mekanism för en rättvis omställning (dvs bland annat JTF – Fonden för en rättvis 

omställning) 
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Faciliteten för återhämtning och resiliens 

Faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility (RRF)) utgör budgetmässigt den 

största delen av Next Generation EU (NGEU). Europeiska rådets överenskommelse innebär att 

faciliteten tilldelas en budget på 672,5 miljarder. 312,5 miljarder fördelas enligt överenskommelsen 

som bidrag och 360 miljarder som lån. Faciliteten ska erbjuda ekonomiskt stöd till reformer och 

investeringar i medlemsstaterna, i syfte att minska de ekonomiska och sociala konsekvenserna av 

covid-19.  

 

För att få tillgång medel genom faciliteten, ska medlemsstaterna utarbeta nationella planer för 

återhämtning och motståndskraft som fastställer medlemsstatens reformagenda och framtida 

offentliga investeringsprojekt för de kommande åren fram till 2024. Återhämtningsplanerna ska även 

stämma överens med de partnerskapsöverenskommelser inom sammanhållningspolitiken som för 

nuvarande är under utformning hos medlemsstaterna. Ambitionen är att faciliteten ska hjälpa 

medlemsstaterna att hantera de utmaningar som fastställts i den europeiska planeringsterminen (bland 

annat i de landspecifika rekommendationerna) på områden som konkurrenskraft, produktivitet, 

miljömässig hållbarhet, utbildning och kompetens, hälsa, sysselsättning och ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning.  

 

Faciliteten för återhämtning och resiliens avser komplettera de mer akuta insatser som bland annat 

REACT-EU ska finansiera, genom att finansiera långsiktiga reformer och investeringar, särskilt inom 

grön och digital teknik, med bestående effekter på produktivitet och motståndskraft. 

 

Europeiska rådets överenskommelse innebär att Sverige kan tilldelas ca 3,7 miljarder euro genom 

faciliteten. De regionalt utvecklingsansvariga har i dagsläget inget regeringsuppdrag kopplat till 

faciliteten och regionernas roll i programmering och implementering av faciliteten är osäker.   

 

För mer information  

Läs Regeringskansliets faktapromemoria om faciliteten här 

Läs Central Swedens artikel om faciliteten här 

 

REACT-EU 

Europeiska rådets överenskommelse innebär att REACT-EU tilldelas en budget på 47,5 miljarder 

euro som förstärkning till EU:s långtidsbudget 2021 – 2027. Fördelningen av medlen föreslås baseras 

på nuvarande regelverk för sammanhållningspolitiken, inklusive de tillfälliga åtgärderna genom 

Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten (CRII) och Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten Plus 

(CRII+). Kommissionen beskriver REACT-EU som ett initiativ som förlänger de 

krishanteringsåtgärder som genomförs genom CRII och CRII+.  

 

REACT-EU föreslås implementeras genom justeringar i nuvarande ERUF/ESF-program 

alternativt genom upprättande av nya särskilda program utformat av medlemsstaten som måste 

godkännas av kommissionen. Finansieringen ska främst riktas till åtgärder som bidrar till ekonomisk 

återhämtning, till exempel främjande av företagande, varselsatsningar, digitalisering samt 

klimatsatsningar. REACT-EU ger möjlighet till 100 procents finansiering från EU.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forslag-till-forordning-om-inrattande-av-en_H706FPM52
https://www.centralsweden.se/faciliteten-for-aterhamtning-och-resiliens-langsiktiga-satsningar-for-en-gron-och-digital-tillvaxt/
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Förordningen för REACT-EU förhandlas just nu i så kallad trialog, trepartssamtal mellan EU-

kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Rådet har enats om ett förhandlingsmandat som är i 

linje med EU-kommissionens föreslagna förordning för REACT-EU. REGI-utskottet i 

Europaparlamentet röstar om utskottets position gällande REACT-EU i mitten av september. 

Ambitionen är att nå en överenskommelse under hösten 2020.  

 

Europeiska rådets överenskommelse innebär att Sverige kan tilldelas 350 miljoner euro genom 

REACT-EU. Ingen aktör har i dagsläget ett regeringsuppdrag att programmera REACT-EU i Sverige.  

 

För mer information   

Läs Regeringskansliets faktapromemoria om REACT-EU här  

Läs Central Swedens artikel om REACT-EU här 

 

Fonden för en rättvis omställning (JTF) 

Europeiska rådets överenskommelse innebär att fonden för en rättvis omställning (JTF) skulle tilldelas 

en budget på totalt 17,5 miljarder euro. 10 miljarder ska enligt överenskommelsen finansieras genom 

återhämtningsinstrumentet (NGEU) och 7,5 miljarder genom långtidsbudgeten 2021 – 2027.  

 

JTF syftar till att minska de sociala och ekonomiska kostnaderna för omställningen till en klimatneutral 

ekonomi och föreslås finansiera projekt kopplat till kompetensförsörjning och omställning till en 

koldioxidsnål ekonomi. För att tilldelas medel från JTF ska territoriella omställningsplaner utarbetas i 

samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. Medlemsstaterna föreslås komplettera sin 

tilldelning från JTF med egna medel inom ramen för ERUF och ESF+ genom en särskild och 

permanent överföringsmekanism. Medlemsstaterna föreslås också tillhandahålla nationella resurser för 

att komplettera unionens medel.  

 

Förordningen för JTF förhandlas just nu i så kallade trialog, trepartssamtal mellan EU-kommissionen, 

rådet och Europaparlamentet. Både rådet och Europaparlamentet hade i början av juli antagit sina 

förhandlingspositioner gällande JTF. Det återstår att se hur budgetminskningen till JTF Europeiska 

rådets överenskommelse innebär (jämfört med kommissionens reviderade förslag från maj 2020) 

kommer att påverka möjligheterna att nå en överenskommelse om JTF innan årets slut.   

 

Sverige kan tilldelas 165 miljoner euro från JTF. Den 26 mars 2020 fick Tillväxtverket ett 

regeringsuppdrag att förbereda och vidta nödvändiga åtgärder för att från och med den 1 januari 2021 

utgöra förvaltande myndighet för ett nationellt program inom JTF under programperioden 2021 – 

2027. Mot bakgrund av den utökade budgeten som överenskommelsen i Europeiska rådet innebär 

(jämfört med kommissionens ursprungsförslag från januari 2020) ser Regeringskansliet över huruvida 

en utvidgning av JTF i Sverige till att omfatta ytterligare geografiska områden och branscher utöver 

nuvarande förslag som gäller omställningen av stålindustrin i Övre Norrland skulle vara möjlig.  

 

För mer information 

Läs Regeringskansliets faktapromemoria om JTF här 

Läs Central Swedens artikel om JTF här 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/react-eu-och-andringar-i-lagstiftningspaketet-for_H706FPM47
https://www.centralsweden.se/forslag-om-extra-finansiering-till-sammanhallningspolitiken/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/fonden-for-en-rattvis-omstallning_H706FPM15
https://www.centralsweden.se/rejal-forstarkning-av-fonden-for-en-rattvis-omstallning/

