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Valutakursförordning (SFS 2019:475)
Förordning om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Nuvarande växelkurs: 9.30 kr/euro

regeringen föreslår att växelkursen 
justeras till 10 kr/euro vilket ökar 
budgeten med 689 miljoner kronor

Ny valutakursförordning föreslås träda i 
kraft från och med 1 januari 2022

För Östra Mellansverige innebär det 46 
mkr
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EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027
Utjämna regionala skillnader och att möta utmaningar för regionerna i Europa.

Investerar i alla regioner men merparten av stöden går till mindre utvecklade 
regioner.

Förstärkt tematisk koncentration på innovation, digitalisering, ekonomisk 
omvandling och stöd till små och medelstora företag. Detta genom strategier för 
smart specialisering. Minst 30 procent investeras i klimatåtgärder och 8 procent till 
hållbar stadsutveckling. 

Enbart ekonomiskt stöd till små och medelstora företag. Större företag får enbart 
stöd indirekt genom stärkt företagsklimat. 



Sammanhållningspolitiken
Fortsatt riktat stöd till de fyra nordligaste länen

Fokus på innovation, digitalisering och företagande

Ökade ambitioner för klimatpolitiska mål och andra 
miljömål 

Resurser avsätts för hållbar stadsutveckling

Lägre medfinansiering från EU 

Lättare att finansiera insatser utanför programområdet 
och i andra länder 

Viss förenkling i redovisning och rapportering
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Bättre samarbetskapacitet



På gång om förslagen till 
program
Tillväxtverket ska förvalta 11 nya EU-program

Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak (ÖKS): Godkänt av 
regeringarna i Norge, Danmark och Sverige. Skickades den 
15 december till EU-kommissionen via 
rapporteringssystemet SFC2021.

Fonden för en rättvis omställning (FRO):  Godkändes av 
regeringen i november. Skickades till EU-kommissionen i 
december. 

Åtta regionala strukturfondsprogram (ERUF8): Godkändes 
av regeringen den 9 december. 6 av 8 program skickades 
den 20 december till EU-kommissionen via SFC2021. MN 
lämnades in den 19 jan. 

Ett nationellt regionalfondsprogram: Regeringsbeslut 
inväntas. Därefter påbörjas registrering i SFC2021. 



Budget i Euro fördelat på programområden
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Regionalfondsprogrammen 2021-2027
Inriktning i programförslag till EU-kommissionen 

Innovation och företagande i samtliga nio program

Energi- och klimatomställning i samtliga nio program

Kompetensutveckling i åtta program

Digitalisering i fem program

Transportinfrastruktur i två program

Bredare miljöfrågor som vattenförvaltning, biologisk mångfald och klimatanpassning finns i tre program



Östra Mellansverige

5 Län
2 Politiska mål

8 gemensamma 
utmaningsområden



Smart industri

Morgondagens energilösningar

Hållbar livsmedelsförsörjning

Life Science, välfärdsteknik och e-hälsa

Gemensamma utmaningsområden 

Klimatpositiv bebyggelse

Fossilfria transporter

smarta samhällstekniska problem

En cirkulär och giftfri ekonomi



8 Särskilda mål

Ett smartare Europa
-Forskning och innovation
-Digitalisering
-Stärka SMFs konkurrenskraft
-Kompetensförsörjning kopplat till smart specialisering

Ett grönare Europa
-Energieffektivitet
-Förnybar energi
-Smarta energisystem
-Cirkulär ekonomi



Preliminär tidplan för de åtta regionala 
strukturfondsprogrammen
När? Vad?
December 2021 – januari 
2022

Svenska programförslag skickas till EU-kommissionen.

Vintern/våren 2022 Förhandling om programmen mellan regeringskansliet och EU-
kommissionen.

Första halvåret 2022 Beslut av EU-kommissionen om programmen. 
Måste ske inom fem månader efter att programmen skickats från 
Sverige. 

Maj/juni 2022

September 2022

Riktade utlysningar publiceras

Sista datum för att inlämna ansökningar om medel
December 2022 Prioritering och beslut av inkomna ansökningar



Utlysningar ERUF8
Strategiskt tänk – behov av dialog nationell och regional nivå

Hur använder vi medlen från regionalfonden på ett resultatinriktat sätt?

Begränsningar i bemyndiganderamen 2022, dvs möjligt beslutsutrymme

Utlysningar ett viktigt strategiskt verktyg för att styra mot resultatinriktade 
insatser för en hållbar regional utveckling

Analys, kunskap/erfarenheter, synkning nationella insatser, regionala behov

Behov av dialog och samverkan i utformning av utlysningar (Tillväxtverket-
regioner-strukturfondspartnerskapen)



Regionalfonden - förvaltning

Tillväxtverket
Förvaltar och fördelar pengar för att stödja projekt som
arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Rapporterar till EU-kommissionen.

Strukturfondspartnerskapen
Prioriterar bland de ansökningar 
som godkänts av Tillväxtverket.

Övervakningskommittén
Följer upp programmens kvalitet och effektivitet.



Uppstartskonferenser
De åtta regionala strukturfondsprogrammen 

Tillväxtverket kommer att anordna åtta digitala 
uppstartskonferenser, en per programområde (inkl
Fonden för en rättvis omställning i berörda 
programområden)

Målgrupp: Aktörer på regional nivå

Innehåll: Fokus på programmens syfte och innehåll

När i tid? 3:e maj
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