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Omvärldsbevakning 

och kunskapsspridning

Projekt och 

samverkansavtal

En samlad röst Upphandlingar

Nätverk
Kompetens-

utveckling

Starkare tillsammans

https://youtu.be/OrxN8W8_vxg


• Digitalisering och bredbandsutbyggnad

• Tidiga insatser för barn och unga

• Integration

• Klimatanpassning och energieffektivisering

• Civil beredskap och kriskommunikation

KFSK prioriterade frågor under 2019:



EU & internationellt 



Verksamheten ska inriktas 

på insatser som stärker 

verksamhetsutveckling, 

kompetensutveckling och 

strategiska 

påverkansmöjligheter för 

de skånska kommunerna. 

I förlängningen är det 

konkreta målet att öka 

andelen EU-finansiering i 

de skånska kommunerna.

Målsättning Huvuduppdrag Fokus 2017-2020

Stöd i 

projektutveckling

Information och 

servicefunktioner

Bevaknings- och 

påverkansarbete

Sammanhållningspolitik 

och framtida MFF 

Arbetsmarknad, 

Sysselsättning och 

Utbildning

Digitalisering

Miljö, Klimat och Energi 

KFSK – EU & Internationellt

https://kfsk.se/eu/publikationer/verksamhetsplan/


EPA Analys 
• Att undersöka en kommuns utvecklingsbehov och matcha dessa 

gentemot EU-finansiering

• Utgår från kommunens översiktsplan, vision- och handlingsplaner, 

budget

• Syftet är att skapa bättre förutsättningar för användande av EU-

finansiering i den kommunala verksamhetsutvecklingen.

• Ett bra sätt att synliggöra EU-projekt finansiering   



• ”EU på hemmaplan” SOU 2016:10

Ökat ansvar för lokal & regional nivå

• EU-handslag 

• Demokrati och delaktighet

• Men hur mycket påverkar EU?

SKL ”EU i lokalpolitiken”

EU och kommunerna 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/eu-i-lokalpolitiken-2018.html


EU är inrikespolitik

• I genomsnitt ca 50% av kommun- och 

regionfullmäktiges dagordning 

påverkas 

av EU-lagstiftning

• En tydlig fingervisning

Olika uppdrag → Olika påverkan

• Kommuner påverkas sammanlagt lite 

mindre

• Regioner påverkas sammanlagt lite mer
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Olika typer av påverkan

• Förordningar är direkt 

bindande och gäller över 

nationell lagstiftning

• Direktiv ska införlivas i 

nationell lagstiftning

Rättslig
Bindande för medlemsstaterna

• Riktlinjer och råd

• Utbyte av goda exempel; 

partnerskap - twinning

• EU:s program och fonder

Politisk
Samordning genom icke-bindande 

verktyg



Olika typer av påverkan

Inre marknaden

✓ Offentlig upphandling

✓ Konsumentfrågor

✓ Allmännyttiga tjänster

✓ Tjänstedirektivet

✓ Fri rörlighet för patienter

✓ Arbetskraftmobilitet

• Skola och utbildning

• Forskning och innovation

• Hälso- och sjukvård

• Folkhälsa och åldrande befolkning

• Sysselsättning och arbetsmarknad

• Socialpolitik

• Integration

• Krishantering och räddningstjänst

Arbetsgivarfrågor

✓ Jämställdhet

✓ Arbetstidsdirektivet

✓ Deltids- och visstidsdirektivet

✓ Anställningsskydd

✓ Arbetsmiljö, etc

Miljö, energi, klimat

✓ Transporter (TEN-T)

✓ Vattendirektivet

✓ Energiunionen

✓ Plastdirektivet

✓ Avfall, etc

Den fria rörligheten av 

varor, tjänster, 

personer och kapital



"Nu gäller det att 

övervinna den inre 

uppdelningen i fattiga 

och rika (regioner), för 

att kunna agera 

gentemot omvärlden 

som en global aktör i 

viktiga framtidsfrågor 

som miljö, migration, 

innovation och 

försvar.” Sigmar Gabriel, 

Utrikesminister för Tyskland 

Shaping Our Future Designing 

the Next Multiannual Financial 

Framework 2018

EU:s sammanhållningspolitik 

2014 - 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=G5PgtdfZVMo


3 FONDER

EUROPEISKA 
REGIONALA 

UTECKLINGS-
FONDEN

EUROPEISKA 
SOCIALFONDEN

SAMMANHÅLLN-
INGSFONDEN

SAMMANHÅLLNINGS-
POLITIK

Att minska skillnaderna i 

utvecklingsnivå i de olika

regionerna och påskynda

utvecklingen i de områden

som har störst svårigheter

→ solidaritet

Förstärka den ekonomiska, 

sociala och territoriella

sammanhållningen inom

EU 

→ EUs viktigaste

investeringspolitik

EU:s sammanhållningspolitik



Investerar i alla EU-regioner

ANPASSAD TILL

Alla EU-regioner gynnas

INVESTERINGSNIVÅN

UTVECKLINGSNIVÅN

182 md EUR
till mindre utvecklade regioner

BNP < 75% av genomsnittet i EU-27

27 % av EU:s 
befolkning

till övergångsregioner

BNP 75-90% av genomsnittet i EU-27

12 % av EU:s 
befolkning

35 md EUR

till mer utvecklade regioner

BNP > 90% av genomsnittet i EU-27

61 % av EU:s 
befolkning

54 md EUR



Sammanhållningspolitiken i Sverige

Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF) samarbetar

Europeiska

jordbruks-fonden

för landsbygds-

utveckling

Europeiska

socialfonden

Europeiska

regionala

utvecklings-

fonden

Europeiska havs-

och fiskerifonden

PARTNERSKAPSAVTAL



Effekter av SHP
Utgör 41 % av de 

offentliga investeringarna i 

EU-13; över 2/3 i några

länder

För EU-13 länderna ökar

sammanhållningspolitiken

2014-2020 BNP med 3 % 

till år 2030 



• ERUF – investerar under programperioden 2014-

2020 cirka 500 miljoner kronor i Skåne och Blekinge

• ESF- Investerar under programperioden 2014-

2020 cirka 984 miljoner svenska kronor i Skåne och 

Blekinge

• Interreg – totalt 909 euro (9.5 miljarder kronor)

Södra Östersjön - 83 miljoner euro

ÖKS – 127 miljoner euro

Nordsjön – 60 miljoner euro

Östersjöprogrammet – 282 miljoner euro

Europa – 359 miljoner euro

Möjligheter för Skåne



• ERUF – investerar under programperioden 2014-

2020 cirka 500 miljoner kronor i Skåne och Blekinge

• ESF- Investerar under programperioden 2014-

2020 cirka 984 miljoner svenska kronor i Skåne och 

Blekinge

• Interreg – totalt 909 euro (9.5 miljarder kronor)

Södra Östersjön - 83 miljoner euro

ÖKS – 127 miljoner euro

Nordsjön – 60 miljoner euro

Östersjöprogrammet – 282 miljoner euro

Europa – 359 miljoner euro

Möjligheter för SkåneERUF – ”fossilbränsle 

fria kommuner” 

(Tomelilla)





Framtida frågor i EU



• BREXIT 

• Europaparlamentsval 2019

• Ny EU-kommission 

• Migration

• Klimatneutralt Europa 2050

• Ekonomin och handel 

• Långstidsbudget 2021-2027 (Multifinancial

framework - MFF) & Sammanhållningspolitiken

Aktuella frågor 2019



Påverkan, spekulationer och oro… 

1. ”Reference scenario” - 15% neddragning 

av nuvarande budget

2. ”Reduction scenario” – 30% neddragning 

av nuvarande budget

3. ”Freeze scenario” – ingen förändring i 

budget jämfört med nuvarande 

budgetperiod

Sverige – budgetrestriktiv hållning 

Sammanhållningspolitiken:
EU:s politik för regional och lokal 
utveckling 

https://kfsk.se/eu/nyheter/sammanhallningspolitiken/


Påverkan, spekulationer och oro… 

1. ”Reference scenario” - 15% neddragning 

av nuvarande budget

2. ”Reduction scenario” – 30% neddragning 

av nuvarande budget

3. ”Freeze scenario” – ingen förändring i 

budget jämfört med nuvarande 

budgetperiod

Sverige – budgetrestriktiv hållning 

Sammanhållningspolitiken:
EU:s politik för regional och lokal 
utveckling 

ERUF: Sverige –8 miljarder 

SEK = Skåne går miste om

0,5 miljarder sek

ESF: Sverige -6,5 miljarder 

sek = Skåne går miste om 

ca 1 miljard sek

https://kfsk.se/eu/nyheter/sammanhallningspolitiken/


Maj 
2018

2 maj publicerades EU-
Kommissionens förslag 

till långtidsbudgeten 
2021-2027.

29 maj Regionalstöd. 
30 maj Europeiska 

socialfonden.
31 maj Program för 

fördjupat EMU.

Juni 
2018

1 juni Gemensamma 
jordbrukspolitiken, havs-
och fiskerifonden, klimat.

6 juni Investeringar, 
bland annat digitala 

satsningar och 
infrastrukturprojekt.

7 juni Forskning och 
utveckling.

8 juni Inre 
marknadsprogram och 

satsningar för att 
bekämpa bedrägerier.

Juni 
2018

12 juni Migration och 
gränskontroll. 

13 juni Försvar och 
säkerhet.

14 juni Program för 
grannskaps- och 
utrikespolitiken.

Hösten 
2018

Förhandlingar om flerårsbudgeten väntas starta till hösten. Kommissionen vill 
att den klubbas innan EU-valet i maj 2019 men EU-ländernas plan säger andra 

halvan av 2019 (tidigast..)

Våren
2019

Mars: BREXIT 9 Maj: Statscheferna
diskuterar budgeten

26-29 Maj: Val till EP

HT: Ny KOM tillträder
HT: Förhoppning att 
kunna anta budget 

under FIN Rådet

Juni
2019

25 Juni: Budgeten
läggs fram till 
minsterrådet

Hösten 
2019

2020 2021
VT-HT:

fortsatta
förhandlingar –
budget antagen

Långtidsbudgeten 
2021-2027 träder 
i kraft  (1/1 2021)





Ny regional karta 

över stöd-

berättigande 

2021–2027
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Den främsta drivkraften för förändringar: Förändring av 

BNP per capita 2007–2009 kontra 2014–2016
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Medlems-

stat

Anslag 2021–27 

(miljarder, 2018 års 

priser)

Förändring från 

perioden 2014–2020 

(%)

Stödnivå 

(EUR/capita)

Förändring från 

perioden 2014–2020 

(%)

BG 8,9 8 178 15

RO 27,2 8 196 17

HR 8,8 -6 298 0

LV 4,3 -13 308 0

HU 17,9 -24 260 -22

EL 19,2 8 254 12

PL 64,4 -23 239 -24

LT 5,6 -24 278 -12

EE 2,9 -24 317 -22

PT 21,2 -7 292 -5

SK 11,8 -22 310 -22

CY 0,9 2 147 -5

SI 3,1 -9 213 -11

CZ 17,8 -24 242 -25

ES 34,0 5 105 3

MT 0,6 -24 197 -28

IT 38,6 6 91 5

FR 16,0 -5 34 -9

FI 1,6 5 42 2

BE 2,4 0 31 -5

SE 2,1 0 31 -6

DE 15,7 -21 27 -20

DK 0,6 0 14 -3

AT 1,3 0 21 -4

NL 1,4 0 12 -3

IE 1,1 -13 33 -17

LU 0,1 0 16 -14

EU27 331 -9,9 106 -11

Anslag efter 
medlemsstat
- Siffrorna är 
ännu 
budgetförslag 
och inte 
fastställda 



• En minskning för sammanhållningspolitiken på ca 7%, 

men anslagen för Sverige ligger kvar på ungefär 

samma nivå som tidigare

• En större flexibilitet att göra omprioriteringar och flytta 

budgetmedel mellan fonder

• Flertalet förenklingsåtgärder; större tillit till nationella 

system, förenklade redovisningskrav med 

klumpsummor, schabloner etc.

• Landsbygdsprogrammet bryts ut från ESIF

Huvuddragen i EU-kommissionens förslag



Europeiska

jordbruks-fonden

för landsbygds-

utveckling

Europeiska

socialfonden

Europeiska

regionala

utvecklings-

fonden

Europeiska havs-

och fiskerifonden

Sammanhållningspolitiken i Sverige

Fyra Tre europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF) samarbetar

PARTNERSKAPSAVTAL



Förenklingar & flexibilitet

11 politiska mål förenklas och konsolideras 

till 5:

1.Ett smartare Europa (innovativ och smart ekonomisk 

förvandling)

2.Ett grönare, koldioxidsnålt Europa - däribland 

energiomställning, cirkulär ekonomi, klimatanpassning 

och riskhantering (25 % av budgeten)

3.Ett mer anslutet Europa (mobilitet och IKT-

anslutningsmöjligheter)

4.Ett mer socialt Europa – bidra till den europeiska 

pelaren om sociala rättigheter

5.Ett Europa närmare medborgarna med hållbar 

utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden 

och lokala initiativ

2 horisontella mål:

1. Administrativ 

kapacitetsuppbyggnad

2. Samarbete mellan 

regioner och över 

gränserna (samarbete 

integreras allmänt 

i alla frågor)



Föreslagen inriktning Regionalfonden

Öronmärkning till förmån för: 

a) Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling 

(varav 60%)

Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten, säkra nyttan av 

digitaliseringen, förbättra 

små- och medelstoras företags tillväxt, utveckla färdigheter för smart 

specialisering 

b) Ett grönare och mer koldioxidsnålt Europa 

Främja energieffektivitetsåtgärder, förnybar energi, riskförebyggande 

kopplat till klimatförändringarna, hållbar vattenförbrukning, främja 

biologisk mångfald

c) Hållbar stadsutveckling (6%)

Kommissionen vill inrätta särskilt stadsinitiativ, som ska stödja EU-agendan för 

städer och främja kapacitetsuppbyggnad, innovativa åtgärder

85%



Föreslagen inriktning Socialfonden
− Europeiska Socialfonden+ föreslås knytas närmare den europeiska terminen

− Ska bidra till realiserandet av den Sociala pelaren och kopplas till 

landrekommendationerna

− Tre policyområden;

1. Sysselsättning – främja möjligheterna till arbete (särskilt för unga och 

långtidsarbetslösa), matchning och rörlighet på arbetsmarknaden, främja 

kvinnors sysselsättning.

2. Utbildning – förbättra kvaliteten, tillgängligheten och 

arbetsmarknadsrelevansen av utbildningsutbudet, främja ett inkluderande 

perspektiv med fokus på missgynnade grupper, erbjuda fortbildning för 

omställning

3. Inkludering – främja lika möjligheter, socio-ekonomisk integration av 

marginaliserade grupper, integration av migranter

10%

unga

25%



• Programgenomförande 
• Partnerskapsöverenskommelse

• Förenkling

• Interregionalt samarbete – INTERREG programmen

• Medfinansiering (max 40% EU-finansiering)

• Prioriterade frågor för kommande period:
• Kompetensförsörjning och sysselsättning (främja sysselsättning och 

inkludering)

• Grön omställning och infrastruktur (grönare och mer klimatsmart Skåne)

Identifierade frågor KFSK



Maj 
2018

2 maj publicerades EU-
Kommissionens förslag 

till långtidsbudgeten 
2021-2027.

29 maj Regionalstöd. 
30 maj Europeiska 

socialfonden.
31 maj Program för 

fördjupat EMU.

Juni 
2018

1 juni Gemensamma 
jordbrukspolitiken, havs-
och fiskerifonden, klimat.

6 juni Investeringar, 
bland annat digitala 

satsningar och 
infrastrukturprojekt.

7 juni Forskning och 
utveckling.

8 juni Inre 
marknadsprogram och 

satsningar för att 
bekämpa bedrägerier.

Juni 
2018

12 juni Migration och 
gränskontroll. 

13 juni Försvar och 
säkerhet.

14 juni Program för 
grannskaps- och 
utrikespolitiken.

Hösten 
2018

Förhandlingar om flerårsbudgeten väntas starta till hösten. Kommissionen vill 
att den klubbas innan EU-valet i maj 2019 men EU-ländernas plan säger andra 

halvan av 2019 (tidigast..)

Våren
2019

Mars: BREXIT 9 Maj: Statscheferna
diskuterar budgeten

26-29 Maj: Val till EP

HT: Ny KOM tillträder
Oktober: Budgetens 
förhandlingschema
förväntas fastställas

Juni
2019

25 Juni: Budgeten
läggs fram till 
minsterrådet

Hösten 
2019

2020 2021
VT-HT:

fortsatta
förhandlingar

Långtidsbudgeten 
2021-2027 träder 

i kraft 

Kommande 

programperiod blir 

högst troligen 

försenad, min 

gissning är att vi är 

igång 2022. 



Besök ww.kfsk.se/eu



Johanna Haward

EU-samordnare

Kommunförbundet Skåne

Johanna.haward@kfsk.se

0728 854793

Kfsk.se/eu

Twitter kfsk_eu

Tack! 


