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Faktablad – Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning 2007-2013 
 

Bakgrund 

Den europeiska sammanhållningspolitiken kommer under program-
perioden 2007-2013 att präglas av en tydligare strategisk inriktning som 
grund för dess genomförande. Det innebär bland annat att strategiska 
riktlinjer för politiken har tagits fram på europeisk nivå samt att 
medlemsstaterna  utarbetat nationella strategier för 
sammanhållningspolitikens genomförande. De nationella strategierna 
skall vara en länk mellan de europeiska strategiska riktlinjerna och 
nationella och regionala prioriteringar. 
  
Av den svenska nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, vilken beslutades av 
regeringen den 14 december 2006, framgår såväl geografisk indelning 
som riktlinjer för regionala strukturfondsprogram inom målet för 
regional konkurrenskraft och sysselsättning. Inför programperioden 
2007-2013 kommer den Europeiska regionala utvecklingsfondens 
program att täcka hela landet. 
 
Den geografiska indelningen syftar till att främja ett flerlänssamarbete, 
och följer EU:s regionala områdesindelning för statistik och regional 
utveckling, NUTS II. Regeringen fastställde en programstruktur som 
med programområden enligt följande: 
 
Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län) 
Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) 
Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) 
Stockholm (Stockholms län) 
Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands 
och Östergötlands län) 
Västsverige (Västra Götalands och Hallands län) 
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Småland med öarna (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands 
län) 
Skåne-Blekinge (Skåne och Blekinge län) 
 
EU kommer att medfinansiera de regionala strukturfondsprogrammen 
via den Europeiska regionala utvecklingsfonden med motsvarande ca 8,4 
miljarder svenska kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering. 
Regeringen har därför inför programmeringen fördelat dessa tilldelade 
EU-medel mellan programområdena ovan.  
 
Den tidigare regeringen uppdrog den 29 juni 2006 åt Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Länsstyrelsen i Örebro län, samt erbjöd Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne att samordna, och politiskt 
förankra, framtagandet av förslag till regionalt strukturfondsprogram för 
de respektive programområdena Övre Norrland, Mellersta Norrland, 
Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, 
Småland med öarna och Skåne-Blekinge.  
 
Programmen har utarbetats i relevanta partnerskap på länsnivå med 
utgångspunkt från länsvisa regionala utvecklingsprogram och 
tillväxtprogram samt utifrån riktlinjerna i den nationella strategin för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. De har 
även utformats med utgångspunkt från EG:s strukturfondsförordningar 
samt de programdirektiv som den tidigare regeringen beslutade i juni 
2006.   
 
Respektive samordnare har den 31 oktober 2006 till regeringen 
överlämnat förslag till regionalt strukturfondsprogram för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 2007-2013. Program-
men har därefter kompletterats med ett avsnitt som behandlar genom-
förandet, baserat på det som fastställts i den nationella strategin för 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, efter samråd med 
Verket för näringslivsutveckling som avses bli förvaltande myndighet för 
de åtta regionala strukturfondsprogrammen. 
 
De programmerande partnerskapen har uppmanats att ta fram 
fokuserade programförslag.  
 
Programförslagen skall nu överlämnas till EU-kommissionen för 
godkännande. Ett godkännande föregås av förhandlingar mellan EU-
kommissionen och Sverige om programförslagen under de närmaste 
månaderna. Tidigast i maj i år väntas ett beslut av EU-kommissionen, 
vilket betyder att programstart inte beräknas ske före halvårsskiftet 2007. 
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Information om respektive regionalt strukturfondsprogram 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Övre Norrland 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland är 
att stärka den regionala konkurrenskraften genom att skapa gynnsamma 
förutsättningar för entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. I 
programmet ska därför stöd ges till insatser för innovation och förnyelse 
samt tillgänglighet. Programmet ska bl.a. medverka till att 8000 nya 
arbetstillfällen och 3000 nya företag. Den Europeiska regionala 
utvecklingsfondens medfinansiering till programmet uppgår till ca 2,2 
miljarder kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Jeanette Edblad, Näringsdepartementet, 08-4051289 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Mellersta Norrland 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland 
är: Hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga och attraktivitet för fler 
jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner. I 
programmet ska därför stöd ges till insatser för förnyelse av näringsliv, 
energi och miljödriven utveckling samt tillgänglighet och attraktivitet. 
Programmet ska bl.a. medverka till att skapa 5000 nya jobb och tio 
procent fler arbetsställen i privat sektor med fler än 50 anställda. Den 
Europeiska regionala utvecklingsfondens medfinansiering till 
programmet uppgår till ca 1,6 miljarder kronor. Därtill tillkommer 
nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Jeanette Edblad, Näringsdepartementet, 08-4051289 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Norra Mellansverige 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Norra 
Mellansverige är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt 
näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och 
invånare. I programmet ska därför stöd ges till insatser för 
näringslivsutveckling och tillgänglighet. Programmet ska bl.a. medverka 
till att 3000 nya företag startas samt 6000 nya arbetstillfällen. Den 
Europeiska regionala utvecklingsfondens medfinansiering till 
programmet uppgår till ca 1,8 miljarder kronor. Därtill tillkommer 
nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Karin Sundström, Näringsdepartementet, 08-405 23 38 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Stockholm 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Stockholm är att 
med småföretagen i fokus bidra till att stärka Stockholmsregionens 
internationella konkurrenskraft. Programmet skall bl.a. medverka till att 
skapa 1 300 nya arbetstillfällen och 300 nya företag. Programmet 
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fokuserar på tre insatsområden: utveckla storstadens innovativa miljöer, 
företagsutveckling och tillgänglighet. Den Europeiska regionala 
utvecklingsfondens medfinansiering till programmet uppgår till ca 338 
miljoner kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Lars Stenström, Näringsdepartementet, 08-405 15 88 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Östra Mellansverige 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Östra 
Mellansverige är att medverka till att skapa 2000 nya företag och 4000 
nya arbetstillfällen. Programmet skall medverka till att åstadkomma en 
samordnad kollektivtrafik i den funktionella regionen. I programmet ska 
därför stöd ges till insatser för innovativa miljöer, entreprenörskap och 
tillgänglighet. Den Europeiska regionala utvecklingsfondens 
medfinansiering till programmet uppgår till ca 730 miljoner kronor. 
Därtill tillkommer nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Karin Sundström, Näringsdepartementet, 08-405 23 38 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Småland med öarna 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland med 
öarna  är att stärka den regionala konkurrenskraften för att uppnå en 
hållbar tillväxt. Programmet ska medverka till att skapa 4200 
arbetstillfällen och 1200 nya företag. För att åstadkomma detta kommer 
programmet medverka i insatser som leder till ökad tillgänglighet och 
innovation och förnyelse av näringslivet. I programmet ska därför stöd 
ges till insatser för tillgänglighet och  innovation och entreprenörskap. Den 
Europeiska regionala utvecklingsfondens medfinansiering till 
programmet uppgår till ca 607 miljoner kronor. Därtill tillkommer 
nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Karin Sundström, Näringsdepartementet, 08-405 23 38 

Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Västsverige 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige är 
”Hållbar tillväxt genom fler och växande företag som bidrar till nya jobb 
samt en hållbar stadsutveckling.” Programmet skall bl.a. medverka till att 
skapa 1 300 nya företag och 3 400 nya arbetstillfällen. Programmet 
fokuserar på tre insatsområden: entreprenörskap och innovativt 
företagande, samverkansinitiativ och innovativa miljöer samt hållbar 
stadsutveckling. Den Europeiska regionala utvecklingsfondens 
medfinansiering till programmet uppgår till ca 572 miljoner kronor. 
Därtill tillkommer nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Lars Stenström, Näringsdepartementet, 08-405 15 88 
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Förslag till regionalt strukturfondsprogram för Skåne-Blekinge 

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge är 
att det ska bidra till en ökad regional konkurrenskraft genom en hållbar 
utveckling samt fler och starkare företag. Programmet skall bl.a. 
medverka till att skapa 1 900 nya arbetstillfällen och 500 nya företag. 
Programmet fokuserar på tre insatsområden: innovation och förnyelse, 
tillgänglighet och särskilda storstadsinsatser. Den Europeiska regionala 
utvecklingsfondens medfinansiering till programmet uppgår till ca 636 
miljoner kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering. 
 
Kontaktperson: Lars Stenström, Näringsdepartementet, 08-405 15 88 
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