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Sammanhållningspolitiken

2023-01-264

EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt o 
regionalt i Europa

Politiken syftar till att minska regionala skillnader o ojämlikheter 

Står för ca 1/3 av EU:s totala budgetram

Politiken genomförs genom olika struktur och investeringsfonder

Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en 
förutsättning för kunna bedriva ett framgångsrikt regionalt 
utvecklingsarbete.



Sammanhållningspolitiken i ett 
sammanhang

Ett verktyg i det regionala 
tillväxtarbetet

Länk till EUs strategier och verktyg

Region Västmanland – regionalt 
utvecklingsansvarig



EU:s struktur –och investeringsfonder (ESI-fonderna i Sverige)

2023-01-266

ESF+

ERUF

Havs – och fiskerifonden

Landsbygdsprogrammet

Utöver ovan:

Sektorsprogram (syftar till att stödja utvecklingen inom ett visst område eller viss sektor).

Ex: AMIF, EU:s hälsoprogram EU4Health, 2021–2027, LEADER, Erasmus, Interreg Central 
Baltic. 

Internationella samarbeten såsom ex vänortssamarbeten



Samverkan i ett system och inte enbart finansiering 

2023-01-267

EU:s struktur- och investeringsfonder har stor betydelse. 

De bidrar till att skapa förutsättningar för Västmanlands läns utveckling och tillväxt!

I vår region är det främst två av de fyra struktur –och investeringsfonderna som 
nyttjas och det är: 

ESF+ (Europeiska Socialfonden) samt 

ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). 



EU-medel slussas ut i geografiska kluster 

2023-01-268

Genom s k NUTS 2 – regioner

Nomenklatur för statistiskt jämförbara regioner

Östra Mellansverige (ÖMS):

Västmanland, Östergötland, Örebro, Uppsala och Sörmland



ÖMS EU-arbete 2021 -2027

Begreppet Östra Mellansverige (ÖMS) kommer av den regionala 
indelning som Sveriges regering och EU-kommissionen 
kommit överens som den storregionala geografi vilken ska ha ansvar för  
EU strukturfonder. Programperioden omfattar en sjuårsperiod. 

I ÖMS ingår fem regioner vilka har tagit fram program och handlingsplaner:

• Region Uppsala län
• Region Sörmland
• Region Östergötland
• Region Västmanland
• Region Örebro län

ÖMS har existerat sedan år 2007 och är nu inne på sin tredje programperiod. 

Strukturfondsregionen Östra Mellansverige



EU-kommissionens landrapport för Sverige 2019: 
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Rekommendationer för investeringar med regionalfonden o socialfonden i Sverige:

1. Ett smartare Europa genom initiativ o smart ekonomisk omvandling

2. Ett grönare och mer koldioxidsnålt Europa

3. Ett mer sammanlänkat Europa gm förbättrad mobilitet och regional IKT- konnektivitet

4. Ett mer socialt Europa gm den sociala pelaren för sociala rättigheter

5. Ett Europa närmare medborgarna gm hållbar o integrerad utveckling i stads -, landsbygds – och 
kustområden och lokala initiativ



Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027

2023-01-2611

PÖ anger Sveriges strategiska riktning för ESF+ och ERUF, FRO samt EHHF samt hur 
dessa hänger ihop och kompletterar varandra och andra fonder. 

Beskriver även hur fonderna ska användas ändamålsenligt och effektivt under 2021-
2027. PÖ tecknas mellan Kommissionen och varje medlemsstat.

17 juni 2022 undertecknades den svenska överenskommelsen vilket markerar 
startskottet för programperioden. 



Region Sörmland Region Uppsala Region Västmanland Region Örebro län Region 
Östergötland

Strukturfonderna ÖMS
- Organisation 

Beredningsgrupp 
PO1 (SMART)

Beredningsgrupp 
ESF+

Expert-/arbets-grupper
Exempel:

Internationella strateger (EU 2020) 
Strateger Kompetensförsörjning

Strukturfondspartnerskapet

Politisk styrgrupp

Ledningsgrupp

Programgrupp 
ERUF

Programgrupp ESF+
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Beredningsgrupp 
PO2 (CO2)
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Strukturfondsparternskapet

2023-01-2613

Regleras i Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Det finns åtta regionala SFP i Sverige. De kommer att verkar 
både för ESF+ och ERUF. 

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda 
representanter för kommuner och regioner, i vissa fall 
sametinget, företrädare för arbetsmarknadens 
organisationer och för berörda länsstyrelser, 
länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Regeringen har utsett Iren Lejergren till ordf för SPF ÖMS.

SFP prioriterar mellan projektansökningar som kommit in. 

”Strukturfondspartnerskapet ska inom målet 
investering för tillväxt och sysselsättning 
yttra sig över vilka ansökningar som ska 
prioriteras bland de ansökningar som 
godkänts av förvaltande myndighet för det 
berörda strukturfondsprogrammet. 
Strukturfondspartnerskapets yttrande ska 
vara bindande i den förvaltande 
myndighetens fortsatta handläggning”



INTERREG Central Baltic programme

2023-01-2614

Gränsöverskridande territoriellt samarbetsprogram: 

Sverige, Finland (Åland), Estland och Lettland

Sekretariat i Åbo

8 regioner i Sverige

Västmanland, Östergötland, Sörmland, Örebro, Uppsala, Gävleborg, Gotland och Stockholm



INTERREG Central Baltic programme 2021-2027

2023-01-2615

40% till Po2 – klimatfokus och Östersjön

30% till Po1 – bland annat innovation

20% till Po4 – arbetsmarknadsfokus

ISO – interreg specific objects – adminstrativt och erfarenhetsutbyte

Monitoring och Steering committee har nu slagits ihop. En mix av förtroendevalda 
och tjänstepersoner. Sverige beslutar själv om det

Region Västmanland har en ersättare plats (f Gävleborg) i den Svenska delegationen i 
ÖK (Monitoring Committee)



Förankring o samarbete

- Kommunerna: dialog, nätverksträffar för EU-relaterade frågor, workshops/seminarier etc

- Övriga samarbetspartners och intressenter

Stötta våra verksamheter

- Stötta de interna processerna kring fonder o program

- Omvärldsbevakning

- Deltagande i arbetsgrupper i ÖMS-samarbeten

- Kontakt med förvaltande myndigheter ex ESF-rådet, TVV

- Kontakt med SKR löpande direkt o via nätverk

Påverkansarbete

- ÖMS Internationella strateger (2020+ arbetsgruppen)

- EU-samrådssvar (enkät lr position –egen lr ÖMS-position)

- Stockholmregionens Brysselkontor (+ Central Sweden och Östergötlands Brysselkontor)

EU-arbetet i Region Västmanland
2023-01-2616



Tack för din uppmärksamhet
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maria.reinitz@regionvastmanland.se
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