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Prioriteringskriterier för 2023–2027 
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län beslutade den 8 december 

2022 om kriterier för partnerskapets uppdrag att yttra sig över prioritering 

av projekt med stöd av ERUF och ESF+. 

1. Prioriteringskriterium: Hållbar regional utveckling 

Projektet bidrar till genomförandet av  

RUFS 2050 och Agenda 2030 i Stockholmsregionen 

Strukturfondsparternskapet lägger stor vikt på att ett projekt ska bidra till 

genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 och därmed Stockholms-

regionens hållbara utveckling. För att kunna bidra till genomförandet av 

RUFS ska ett projekt bidra till måluppfyllnad av något av de övergripande 

målen eller bidra till genomförandet av någon av de regionala prioritering-

arna i RUFS 2050. Likaså ska ett projekt bidra till måluppfyllnad av något 

av de globala hållbarhetsmålen för att kunna bidra till det regionala genom-

förandet av Agenda 2030. Läs mer om RUFS 2050 och Agenda 2030. 

2. Prioriteringskriterium: Regional samverkan 

Projektet genomförs i samverkan  

med aktörer som är relevanta för projektet 

Strukturfondspartnerskapet lägger stor vikt på att ett projekt genomförs i 

samverkan med för projektet relevanta aktörer för att uppnå regional förank-

ring och spridning. Ett projekt ska exempelvis genomföras inom eller syftar 

till att utveckla regionala samverkansprocesser som är relevanta för pro-

jektet. Om det är relevant ska ett projekt ha sin utgångspunkt i en sektorö-

verskridande samverkan mellan aktörer från offentlig sektor, privat närings-

liv, civilsamhälle och akademi (quadruple helix). Ett projekt ska vara väl 

förankrat hos de medsökande samverkansparter exempelvis genom en av-

siktsförklaring eller en tydlig beskrivning i projektansökan om samverkans-

parters roller och ansvar. Om det är relevant ska samverkan med annat EU-

projekt eftersträvas för att stärka den regionala samverkan och förankring. 

3. Prioriteringskriterium: Regionalt mervärde och nytta 

Projektet medför mervärde och nytta för  

det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen 

Strukturfondspartnerskapet lägger stor vikt på ett projekts mervärde och 

nytta för det regionala utvecklingsarbetet med tillväxtfrämjande insatser och 

insatser för kompetensförsörjning. Ett projekt ska ha ett mervärde för ordi-

narie verksamhet som inte kan uppnås med ordinarie resurser. Ett projekt 

ska ha ett tydligt arbetssätt för implementering av projektets resultat och 

metoder i ordinarie verksamhet. För att skapa regionalt mervärde och nytta 

ska ett projekt bidra till utveckling av strukturer och system som är rele-

vanta för projektet.  

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/rufs-2050/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
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BILAGA SFP-prioriteringskriterier för 2023–2027 
I denna bilaga redovisas målen för RUFS 2050 och Agenda 2030. 

Målen i RUFS 2050 
• Regional utvecklingsplan för Stockholm - Region Stockholm 

• RUFS 2050.pdf - Region Stockholm 

• RUFS2050 kortversion.pdf - Region Stockholm 

• En introduktion till Stockholmsregionens utvecklingsplan - RUFS 2050 - YouTube 

MÅL 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 

DELMÅL 
1. Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma.  

2. Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor, och till Arlanda flygplats, ska vara 

konkurrenskraftig med bilens restid. 

3. Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet ska 

inte öka.  

4. Minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i regionens relativt sett mest tillgängliga 

lägen. 

REGIONALA PRIORITERINGAR 
• öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer 

• styra mot ett transporteffektivt samhälle. 

MÅL 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

DELMÅL 
1. Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper och 

kommuner i länet ska minska och medellivslängden ska öka för samtliga. 

2. Förvärvsfrekvensen hos befolkningen mellan 20–64 år ska vara väl över 80 procent för både 

kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och utrikesfödda ska minska. 

3. Andelen gymnasieelever som inom tre år fullföljer utbildningen och får en gymnasieexamen 

ska vara högre än 80 procent, och skillnaderna mellan gymnasieskolorna och länets olika 

kommuner ska minska. 

4. Andelen som känner tillit till sina grannar ska öka samt otrygghetens påverkan på 

livskvaliteten och invånares utsatthet för våldsbrott ska minska. 

REGIONALA PRIORITERINGAR 
• ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden 

• nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet 

• stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete. 

mailto:evert.kroes@regionstockhom.se
http://www.sfpstockholm.se/
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/regionalutvecklingsplan/
http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2018/rufs2050_webb.pdf
http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2018/rufs2050_kortversion__webb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LFrodOUtkmM
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MÅL 3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

DELMÅL 
1. Andelen sysselsatta med högre utbildning, respektive sysselsatta inom kunskapsintensiva 

yrken ska vara minst 55 procent för både kvinnor och män.  

2. Antalet nystartade företag ska öka till 18 per 1 000 invånare.  

3. Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till minst 

4,5 procent av bruttoregionalprodukten. 

4. Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och mobil 

bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.  

REGIONALA PRIORITERINGAR 
• stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer 

• stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad internationell 

handel. 

MÅL 4: En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp 

DELMÅL 
1. De årliga direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och 

utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.  

2. Den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till under 16 MWh, 

och regionens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar. 

3. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter i 

jämförelse med 2015, och minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel 

och kollektivtrafik, och cykelandelen ska vara 20 procent i enlighet med den regionala 

cykelplanen. 

4. Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst 70 procent, 

inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas. 

REGIONALA PRIORITERINGAR 
• öka de eldrivna person- och varutransporterna 

• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor. 
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Globala målen för Agenda 2030 
• Globala målen för hållbar utveckling - Svenska FN-förbundet 

• Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se 

• Agenda 2030 | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

• Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se) 

 

1: ingen fattigdom handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

2: ingen hunger handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor 

ska få bra och näringsrik mat året om. 

3: god hälsa och 

välbefinnande 

handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja 

välbefinnande för alla i alla åldrar. 

4: god utbildning för alla handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god 

kvalitet. 

5: jämställdhet handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 

flickors egenmakt. 

6: rent vatten och sanitet handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent 

vatten och sanitet. 

7: hållbar energi för alla handlar om att alla individer ska ha tillgång till pålitlig och 

prisvärd energi. 

8: anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt 

handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda 

arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt. 

9: hållbar industri, 

innovationer och 

infrastruktur 

handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja 

en inkluderande industrialisering samt uppmuntra nya 

innovationer. 

10: minskad ojämlikhet handlar om att minska ojämlikheter inom samhällen och 

mellan länder. 

11: hållbara städer och 

samhällen 

handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara. 

12: hållbar konsumtion och 

produktion 

handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer 

hållbar konsumtion och produktion. 

13: bekämpa 

klimatförändringarna 

handlar om att bekämpa en av vår tids största utmaningar, 

nämligen klimatförändringarna. 

14: hav och marina resurser handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och 

marina resurser på ett hållbart sätt. 

15: ekosystem och biologisk 

mångfald 

handlar om att bevara skog, bekämpa ökenspridning och 

stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. 

16: fredliga och inkluderande 

samhällen 

handlar om att främja fredliga, rättvisa och inkluderande 

samhällen. 

17: genomförande och 

globalt partnerskap 

handlar om att alla världens länder måste uppnå ett 

partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar 

utveckling. 

 

https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-stockholm/vart-uppdrag/agenda-2030.html
https://www.globalamalen.se/
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