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Årsplan, nytt arbetssätt 
Strukturfondspartnerskapet godkände vid sitt sammanträde den 31 maj 2022 PM 

Gemensamt regionalt arbetssätt ERUF och ESF+ för 2021–2027 (SFP 2022–0016) 

som underlag för partnerskapets årsplan för 2023. PM-et kommer att ses över lö-

pande för att vidareutveckla och precisera ansvar och roller för det gemensamma 

regionala arbetet med utlysningar, mobilisering och prioritering av projektansök-

ningar inom utlysningar för Europeiska Regionalutvecklingsfonden (ERUF) och 

Europeiska Socialfonden+ (ESF+). 

 

Strukturfondspartnerskapets årsplan ska kunna tillgodose behovet av förutsägbar-

het i samband med framtida utlysningar för ERUF och ESF+. Årsplanen har sin ut-

gångspunkt i en årscykel (se Bilaga 1). I årsplanen redovisas planerade utlysningar 

och partnerskapets tidplan med hålltider för verksamhetsåret 2023. Årsplanen kom-

mer att ses över vid halvårsskiftet. I juni kommer partnerskapet att informeras om 

halvårsöversynen som en del i beredningsprocessen för årsplanen 2024. 

Gemensamt regionalt arbetssätt 

Det gemensamma regionala arbetet med ERUF och ESF+ styrs av det regionala 

operativa programmet för ERUF, det operativa nationella programmet för ESF+ 

och den regionala handlingsplanen för ESF+. Det gemensamma regionala arbets-

sättet (se Bilaga 1) kommer att följas upp löpande med partnerskapets berednings-

grupp och i samråd med Region Stockholm, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. 

Resultatet för den löpande översynen återkopplas årligen till partnerskapet i sam-

band med beslut om årsplanen. 
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Årsplanen i en förändrande omvärld 

Årsplanen ska tillgodose behovet av förutsägbarhet för det gemensamma regionala 

arbetet med ERUF och ESF+. Planeringshorisonten för årsplanen är ett år, vilket 

skapar förutsättningar för att medel från ERUF och ESF+ mer effektivt ska kunna 

användas i det regionala utvecklingsarbetet. Årsplanen och det gemensamma reg-

ionala arbetssättet skapar förutsättningar för att regionala aktörer med en god fram-

förhållning kan matcha sina utvecklingsbehov med kommande utlysningar. Vid 

halvårsöversynen kommer innehållet för 2024 års utlysningar beskrivas. Årspla-

nens förutsägbarhet skapar också förutsättningar för en beredskap att kunna svara 

på oförutsedda händelser och utvecklingar i omvärlden. Inför varje utlysningstill-

fälle ska därför en bedömning göras huruvida respektive planerad utlysningen i 

SFP-årsplanen behöver avgränsas eller fokuseras för att effektivt kunna svara på 

negativa effekter av en eventuellt inträffat oförsedd händelse. 

Regional omvärlds- och behovsanalys 
Beredningen av partnerskapets första årsplan påbörjades oktober 2022 vilket gör att 

det inte har funnits tillräckligt med tid att utveckla lämpliga arbets- och berednings-

processer. Årsplanen ska innehålla en sammanfattande beskrivning av Stockholms-

regionens utvecklingsbehov utifrån analys- och uppföljningsrapporter för det reg-

ionala utvecklingsarbetet. På grund av den korta beredningstiden har analysen om 

utvecklingsbehovet begränsats till Region Stockholms uppföljning av RUFS 2050. 

Som framgår i årscykeln (Bilaga 1) är förslaget att årligen genomföra en regional 

omvärlds- och behovsanalys. I årsplanen för 2024 kommer avsnittet om Stock-

holmsregionens utvecklingsbehov beskrivas utifrån analys- och uppföljningsun-

derlag som är relevant för det regionala utvecklingsarbetet. Arbets- och bered-

ningsprocesser för detta kommer att utvecklas våren 2023 av huvudsekreteraren 

med stöd av partnerskapets beredningsgrupp och i samverkan med Region Stock-

holm, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. 

Uppföljning RUFS 2050 

I denna årsplan redovisas sammanfattningsvis Region Stockholms uppföljning av 

den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 (Bilaga 2). 

Region Stockholms uppföljningen för 2021 har haft sin utgångspunkt i de nio reg-

ionala prioriteringarna som Stockholmsregionens aktörer behöver kraftsamla kring 

på kort sikt görs en samlad bedömning för Stockholmsregionens utveckling år 

2021. Utvecklingen i Stockholmsregionen kommer kommande år att påverkas av 

tre grundfaktorer: befolkningstillväxten (fortfarande stark om än en lägre takt än ti-

digare), covid-19 pandemin samt klimatomställningen. Region Stockholm bedömer 

att Stockholmsregionen står inför sex nyckelfrågor där kraftsamling behövs:  

(1) bostadsförsörjning och attraktiva livsmiljöer, (2) stärk regionala grundförutsätt-

ningar för tillväxt, (3) omställning i transportsektorn, (4) kompetensförsörjning,  

(5) skillnader i folkhälsa samt (6) elförsörjning. 



 
 4 (15) 

 
 ÅRSPLAN 2023 

2022-12-08 

 

SFP 2022–0031 

 

   

 
 

ERUF utlysningsplan 2023 
Det operativa regionala programmet för ERUF styr Tillväxtverkets utlysningar (se 

Bilaga 3).  

Utlysning 2023:1 
Politiskt mål 1 En smartare Stockholmsregion 

Specifikt mål 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen 

av avancerad teknik 

Fokus Efterfrågan ska styras och därav föreslås samtliga utpekade områden för smart specia-

lisering: Life Science, vård och hälsa, IKT, teknologi och digitalisering, Industriell om-

ställning genom hållbar produktion samt Klimat- och miljösatsningar för hållbar stads-

utveckling 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 1 december 2022 16 januari 2023 13 mars 2023 15 juni 2023 

 

Politiskt mål 1 En smartare Stockholmsregion 

Specifikt mål 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft 

Fokus Regional exportsamverkan 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 1 december 2022 16 januari 2023 13 mars 2023 15 juni 2023 

Utlysning 2023:2 
Politiskt mål 1 En smartare Stockholmsregion 

Specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenör-

skap 

Fokus Fokus kommer att avgöras bland annat av de förstudierna som kommer att prioriteras 

i mars som resultat av utlysningen 2022:2 inom detta specifika mål 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 19 juni 2023 7 augusti 2023 11 september 2023 14 december 2023 

 

Politiskt mål 2 En grönare Stockholmsregion 

Specifikt mål 2.6 Främja övergången till en cirkulär ekonomi 

Fokus Fokus kommer att avgöras blanda annat av de förstudierna som kommer att priorite-

ras i mars som resultat av utlysningen 2022:2 inom detta specifika mål 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 19 juni 2023 7 augusti 2023 11 september 2023 14 december 2023 

 

Politiskt mål 1 En smartare Stockholmsregion 

Specifikt mål 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft 

Fokus För att klara delmålen som mäts efter 2014 behöver en utlysning göras, fokus för ut-

lysningen kommer att beredas under första kvarta 2023. 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 19 juni 2023 7 augusti 2023 11 september 2023 14 december 2023 
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Utlysningar ERUF, 2024 

Utlysningarna för 2024 kommer troligen fokuseras på de två specifika mål med 

största budgetramar: 

• 1.1 Förbättra forskning och innovationskapaciteteten och användningen av 

avancerad teknik (budgetram 61,8 mnkr). 

• 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft 

(budgetram 106,5 mnkr).  

I samband med halvårsöversynen av partnerskapets årsplan kommer i juni 2023 ut-

lysningarna att detaljeras vad gäller fokus och eventuella avgränsningar. 

ESF+ utlysningsplan 2023 
Stockholmsregionens regionala handlingsplan för ESF+ styr Svenska ESF-rådets 

utlysningar för Stockholmsregionen (se Bilaga 4). 

Utlysning 2023:1 
Programområde A1 kompetensutveckling av yrkesverksamma 

Specifikt mål G. Främja livslångt lärande 

Fokus 1 

 

Bred utlysning: Kompetensutvecklingsinsatser för kvinnor och män med större ekono-

misk utsatthet med en instabil ställning på arbetsmarknaden. Insatser som leder till 

större mångfald på arbetsplatser, såsom attitydpåverkande/kompetenshöjande insat-

ser samt stöd för arbetsgivare. Insatser som knyter an till ERUF:s insatser, exempelvis 

hållbar stadsutveckling och kompetensutveckling för grön omställning. 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 1 december 2022 9 december 2022 27 mars 2023 15 juni 2023 

Fokus 2 Förstudier, grön omställning: Insatser som kompetensanalys och kompetenskartlägg-

ning i syfte att ta fram kompetensutvecklingsbehov och rekryteringsbehov för grön 

omställning (med koppling till ERUF utlysning om cirkulär ekonomi).   

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 1 december 2022  23 januari 2023 27 mars 2023 15 juni 2023 

 

Programområde A2 individer utanför arbetsmarknaden och unga (från 13 år) som riskerar stu-

dieavbrott 

Specifikt mål H. Uppmuntra aktiv inkludering 

Fokus 1 Bred utlysning: Med fokus på utanförskapsutmaningar som präglar vissa av länet bo-

stadsområden och kommuner, exempelvis: Insatser för att förbättra mäns och kvinnors 

förutsättningar till arbete och egenförsörjning i bostadsområden med större ekono-

misk utsatthet. Insatser för kvinnor födda utanför Europeiska unionen och som står ut-

anför arbetsmarknaden. Insatser som leder till större mångfald på arbetsplatser, såsom 

attitydpåverkande/kompetenshöjande insatser samt stöd för arbetsgivare. 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 1 december 2022 9 december 2022 27 mars 2023 15 juni 2023 
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Programområde A2 individer utanför arbetsmarknaden och unga (från 13 år) som riskerar stu-

dieavbrott 

Fokus 2 Förstudier: Med fokus på förebyggande insatser för unga för att minska psykisk ohälsa 

och brottsförebyggande insatser. 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 1 december 2022 23 januari 2022 27 mars 2023 15 juni 2023 

Utlysning 2023:2 

ESF-rådet kommer för 2023 års första utlysning använda hela sin bemyndigande 

ram för att kunna redovisa ett resultat vid programperiodens mellantids uppfölj-

ningen. Ifall inte hela budgetramen används för utlysningen 2023:1 kommer även 

utlysning 2023:2 bli aktuellt. 

 

Programområde A1 kompetensutveckling av yrkesverksamma 

Specifikt mål G. Främja livslångt lärande 

Fokus Beroende på utfall för utlysning 2023:1 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 19 juni 2023 7 augusti 2023 25 september 2023 14 december 2023 

 

Programområde A2 individer utanför arbetsmarknaden och unga (från 13 år) som riskerar stu-

dieavbrott 

Specifikt mål H. Uppmuntra aktiv inkludering 

Fokus Beroende på utfall för utlysning 2023:1 

 Information Öppnas Stängs Prioritering 

 19 juni 2023 7 augusti 2023 25 september 2023 14 december 2023 

Utlysningar ESF+, 2024 

Januari 2023 kommer två utlysningar med fokus på förstudier om grön omställning 

och om förebyggande insatser för ungdomar. De förstudier som blir prioriterade i 

juni 2023 ska förslagsvis kunna ges förutsättningar för att kunna ansöka om medel 

för genomförandeprojekt under 2024. I samband med halvårsöversynen av partner-

skapets årsplan kommer i juni 2023 utlysningarna att detaljeras vad gäller fokus 

och eventuella avgränsningar. 
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Partnerskapets tidplan 2023 
 

Vecka Datum Utlysning Aktivitet 

2 11 jan  SFP B-grupp möte 

3 16 jan 2023:1 TVV utlysning för ERUF öppnas 

3 23 jan 2023:1 ESF-rådet utlysning ESF+ öppnas (fokus förstudier) 

51–9  2022:2 TVV beredning urval av projekt för prioritering 

6 9 feb  SFP B-grupp möte 

7–9 ?  

SFP INTRODUKTIONSMÖTE 

Introduktion nytt partnerskap med medverkan TVV, ESF-rådet, Region 

Stockholm, SFP B-grupp 

9 3 mar 2022:2 TVV överlämning prioriteringsunderlag ERUF till SFP 

9–10  2022:2 SFP B-grupp beredning prioriteringsunderlag 

10 9 mar 2022:2 
SFP B-grupp möte 

Prioriteringsmöte 

11 13 mar 2023:1 TVV utlysning ERUF stängs 

11 27 mars 2023:1 ESF-rådet utlysning ESF+ stängs 

11–19  2023:1 TVV beredning urval av projekt för prioritering 

11–19  2023:1 ESF-rådet beredning urval av projekt för prioritering 

11 15 mar 2022:2 RUA samråd Region Stockholm prioritering ERUF 

11 16 mar 2022:2 
SFP AU SAMMANTRÄDE 

avstämning prioriteringsunderlag ERUF 

12 20 mar 2022:2 SFP utskick av kallelse, dagordning och mötesunderlag 

13 30 mar 

 SFP sammanträde 

2022:2 Yttrande över prioritering av projekt ERUF 

2023:2 TVV, ESF-rådet samråd fokus utlysning 2023:2 med SFP 

14  2022:2 TVV beslutskrivning prioriterade projekt 

14–18   

Regional omvärlds- och behovsanalys inför SFP-årsplan 2024 

Arbets- och beredningsprocesser tas fram i början av 2023 

Partnerskapet, SFP B-grupp, Region Stockholm, TVV, ESF-rådet, 

15 13 apr  SFP B-grupp möte 

19 12 maj 2023:1 TVV överlämning prioriteringsunderlag ERUF till SFP 

19 12 maj 2023:1 ESF-rådet överlämning prioriteringsunderlag ESF+ till SFP 

20–21  2023:1 SFP B-grupp beredning prioriteringsunderlag 

21 25 maj 2023:1 
SFP B-grupp möte 

prioriteringsmöte 

22 31 maj 2023:1 RUA samråd Region Stockholm prioritering ERUF och ESF+ 

22 1 juni 2023:1 
SFP AU SAMMANTRÄDE 

avstämning prioriteringsunderlag ERUF och ESF+ 



 
 8 (15) 

 
 ÅRSPLAN 2023 

2022-12-08 

 

SFP 2022–0031 

 

   

 
 

Vecka Datum Utlysning Aktivitet 

23 5 juni  2023:1 SFP utskick av kallelse, dagordning och mötesunderlag 

24 15 juni 

 SFP SAMMANTRÄDE 

2023:1 Yttrande över prioritering av projekt ERUF och ESF+ 

 Översyn årsplan 2023 

25  2023:1 TVV och ESF-rådet beslutsskrivning prioriterade projekt 

25 19 juni 2023:2 TVV Information om ERUF utlysning 

25 19 juni 2023:2 ESF-rådet Information om ESF+ utlysning 

25 22 juni  SFP B-grupp möte 

32 7 aug 2023:2 TVV utlysning och ansökan ERUF öppnas 

32 7 aug 2023:2 ESF-rådet utlysning och ansökan ESF+ öppnas 

34 24 aug  SFP B-grupp möte 

37 11 sep 2023:2 TVV utlysning ERUF stängs 

37 25 sep 2023:2 ESF-rådet utlysning ESF+ stängs 

38 21 sep  SFP B-grupp möte 

39 27 sep  RUA samråd Region Stockholm inför SFP-möte 

39 28 sep  
SFP AU möte  

inför SFP sammanträde 

40 2 okt  SFP utskick av kallelse, dagordning och mötesunderlag 

41 12 okt 
 SFP sammanträde 

2024:1 TVV, ESF-rådet samråd fokus utlysning 2024:1 med SFP 

42 19 okt  SFP B-grupp möte 

45 6 nov 2023:2 TVV överlämning prioriteringsunderlag ERUF till SFP 

45 6 nov 2023:2 ESF-rådet överlämning prioriteringsunderlag ESF+ till SFP 

45–47  2023:2 SFP B-grupp beredning prioriteringsunderlag 

47 23 nov 2023:2 
SFP B-grupp möte 

prioriteringsmöte 

48 29 nov 2023:2 RUA samråd Region Stockholm prioritering ERUF och ESF+ 

48 30 nov 2023:2 
SFP AU möte 

avstämning prioriteringsunderlag ERUF och ESF+ 

49 4 dec 2023:2 SFP utskick av kallelse, dagordning och mötesunderlag 

49 4 dec 2024:1 TVV information om ERUF utlysning 

49 4 dec 2024:1 ESF-rådet information om ESF+ utlysning 

50 14 dec 

 SFP SAMMANTRÄDE 

 Beslut årsplan 2024 

2023:2 Yttrande över prioritering av projekt ERUF och ESF+ 

51 21 dec  SFP B-grupp möte 

51  2023:2 TVV och ESF-rådet beslutskrivning prioriterade projekt 
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Bilaga 1  

Gemensamt regionalt arbetssätt 
 

Sekretariatets PM om Gemensamt regionalt arbetssätt ERUF och ESF+ för 2021–

2027 (SFP 2022–0016) har tagits fram i samarbete med Region Stockholm, förval-

tande myndigheter och partnerskapets beredningsgrupp. PM-et bygger på erfaren-

heter och lärdomar från programperioden 2014–2020. Det gemensamma regionala 

arbetssättet som beskrivs i PM-et utgör grunden för Strukturfondspartnerskapets 

kommande årsplaner. 

 

Årsplanen ska kunna tillgodose behovet av förutsägbarhet för och effektivitet i det 

gemensamma regionala arbetet i samband med planerade utlysningstillfällen för 

ERUF och ESF+. Årsplanen har sin grund i en årscykel där utlysningen årligen 

kommer att öppnas i januari och augusti. 
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Flödesschema för utlysningar 

Ett flödesschema för varje enskilt utlysningstillfälle har tagits fram för att beskriva 

roller och ansvar av inblandade parter i det gemensamma regionala arbetet med 

ERUF och ESF+: 

Mobilisering: 

• A Analysera Mobiliseringen påbörjas under första fasen efter att förvaltande 

myndigheter har haft samråd med partnerskapet om kommande utlysning, in-

formation sprids med sekretariatets nyhetsbrev.  

• B Utlysa Utlysningen öppnas, spridning genom sekretariatets nyhetsbrev och 

gemensamt informationspaket i form av PowerPoint som partnerskapets orga-

nisationer kan använda vid sina ordinarie interna och externa möten för att in-

formera om utlysningen, beredningsgruppens mobiliseringsplan förbereds för 

att planera vid behov riktade regionala mobiliseringsaktiviteter. 

• C mobilisera Mobiliseringsplanen genomförs samt förvaltande myndighetens 

informationsmöte för de aktörer som vill ansöka. 

Ansökan: 

• D Ansöka Ansökningsfasen där förvaltade myndigheter ger stöd vid behov  

Bedöma/prioritera: 

• E Bereda Förvaltande myndigheter bedömer inkomna projektansökningar och 

huvudsekreteraren bereder prioriteringsunderlag för de utvalda projekten med 

stöd av partnerskapets beredningsgrupp. 

• F Besluta Beslutprocessen för partnerskapet yttrande över prioritering av ut-

valda projekt, samråd med Region Stockholm samt förvaltande myndigheters 

beslut om projektstöd. 

Lärande: 

• G Följa upp Uppföljning av utlysningsprocessen och på längre sikt ingår även 

att följa upp projektens resultat och effekt. 
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Bilaga 2  

Uppföljningen av RUFS 2050 
Den långsiktiga utvecklingen i Stockholmsregionen följs upp genom ett antal indi-

katorer kopplad till delmålen i RUFS 20501. Region Stockholms uppföljningen för 

2021 har haft sin utgångspunkt i de nio regionala prioriteringarna som Stockholms-

regionens aktörer behöver kraftsamla kring på kort sikt görs en samlad bedömning 

för Stockholmsregionens utveckling år 2021. Utvecklingen i Stockholmsregionen 

kommer kommande år att påverkas av tre grundfaktorer: befolkningstillväxten 

(fortfarande stark om än en lägre takt än tidigare), covid-19 pandemin samt klimat-

omställningen. Region Stockholm bedömer att Stockholmsregionen står inför sex 

nyckelfrågor där kraftsamling behövs2. 

1. Bostadsförsörjning och attraktiva livsmiljöer 

De senaste åren har bostadsbyggandet varit på höga nivåer ur ett tjugoårsper-

spektiv. Trots det når bostadsbyggandet inte upp till målet i RUFS och bland 

annat Boverkets prognoser visar att målen inte kommer att nås kommande år. 

Det finns en utmaning i att matcha bostadsutbudet med demografin och byggt-

akten riskerar att påverkas av osäkerheten kring tillgången på cement. Det 

finns goda möjligheter med stadsutveckling i täta miljöer, men målkonflikter 

kan uppstå exempelvis vad gäller buller. Attraktiva livsmiljöer handlar också 

om möjligheten att främja näringslivsetableringar och bygga blandstad, något 

som är en utmaning i de regionala stadskärnorna. 

2. Stärk regionala grundförutsättningar för tillväxt 

Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och en ledande tillväxt-, kultur 

och kunskapsregion med nästan en tredjedel av Sveriges bruttonationalprodukt 

(BNP). Det är viktigt att inte olika externa aktörer tar Stockholmsregionens 

styrkor för givna. Det råder en internationell konkurrens och förutsättningarna 

kan snabbt förändras. Att stärka de regionala grundförutsättningarna handlar 

om att Stockholmsregionens aktörer fortsätter arbeta aktivt med frågor som: en 

fungerande bostadsmarknad, kapacitetsstark transportinfrastruktur, elkraftför-

sörjning, internationell tillgänglighet, tillgång till kompetens samt trygghet och 

säkerhet. 

3. Omställning i transportsektorn 

Transportsektorn står för cirka hälften av länets direkta klimatpåverkan och 

tydliga åtgärder behövs för att främja kollektivtrafik, gång, cykel och hållbara 

godstransporter. Andelen bilresor ökade under pandemin vilket är en utmaning 

både i förhållande till bilresornas klimatpåverkan och vad gäller kapaciteten i 

transportsystemet. Bilen är fortfarande det dominerande transportmedlet för re-

sor i länet. 

 
1 Interaktiv statistik om Stockholmsregionen, Region Stockholm 
2 Stockholmsregionens utveckling under 2021 - Uppföljning av den regionala utvecklings-

planen för Stockholmsregionen RUFS 2050, Tillväxt- och regionplanenämnden, TRN 

2021–0177 

https://experience.arcgis.com/experience/725b0b3ec6f84c689789d8c604a4aac9/page/Start/?views=1.-Tillkommande-bost%C3%A4der%2C1.-Medellivsl%C3%A4ngd%2CEurostat1%2CStart
https://www.regionstockholm.se/link/0e721a96c162483daa7bd93e6ce52666.aspx
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4. Kompetensförsörjning 

Behovet av kompetensförsörjning i Stockholmsregionen är stort och växer 

inom många branscher vilket både SCB samt Arbetsförmedlingens prognoser 

visar. Det finns vissa branscher med låg attraktion där olika insatser behövs för 

att kunna tillgodose behovet av kompetensförsörjning. Samtidigt pågår en 

strukturomvandling inom vissa branscher och vissa personalgrupper riskerar att 

slås ut från arbetsmarknaden parallellt med att långtidsarbetslösheten har ökat. 

Inom vuxenutbildningen och den högre utbildningen krävs det en god utbild-

ningsplanering mellan utbildningsanordnare, lärosäten och branscherna för att 

kunna tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens. 

5. Skillnader i folkhälsa 

Det finns inomregionala skillnaderna i hälsa och utöver de direkta konsekven-

serna, så påverkar hälsoskillnader andra samhällsutmaningar såsom den sociala 

sammanhållningen, tryggheten och förtroendet för myndigheter. De inomreg-

ionala skillnaderna i hälsa kan i stort härledas till ojämlika livsvillkor och lev-

nadsförhållanden. De skillnader som syns i vaccinationstäckning är också ett 

tecken på de skillnader i hälsa som fanns sedan tidigare. Förutsättningarna att 

leva hälsosamma liv i sitt närområde skiljer sig åt mellan olika områden, där 

exempelvis socioekonomiskt utsatta områden har en högre förekomst av trång-

boddhet, lägre nyttjande av trygga och kvalitativa grönområden samt högre ex-

ponering för buller och luftföroreningar vilket påverkar hälsan negativt. 

6. Elförsörjning 

I Stockholmsregionen är situationen för överföring av el tidvis ansträngd. Då 

Stockholm är en tillväxtregion förväntas situationen förvärras. Utbyggnad av 

överföringskapacitet från stamnätet pågår, men kommer vara färdigt tidigast år 

2026. Elförsörjningen behöver säkras för att möjliggöra en omställning i trans-

portsektorn, och attrahera näringslivsetableringar till Stockholmsregionen. 
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Bilaga 3 

Operativt program ERUF 
 

I det operativa regionala programmet för ERUF redovisas tre utmaningar: 

1. Minska hindren för att gå från idé till innovation och tillväxtföretag 

2. Ett innovations- och företagsfrämjande system med tydliga roller och långsik-

tig finansiering 

3. Innovationer för minskad miljö- och klimatpåverkan  

Projekt inom ERUF ska bidra till att möta dessa utmaningar genom att:  

• främja utveckling och implementering av mer effektiva och hållbara processer, 

innovativa lösningar och ny miljöteknik,  

• främja övergången till effektivare person- och godstransporter med reducerade 

utsläpp, 

• identifiera klimateffektiva synergiåtgärder och främja övergången till en mer 

cirkulär ekonomi, 

• främja omställningen till minskad klimatpåverkan i byggskedet och 

energieffektiva åtgärder i befintlig bebyggelse, 

• främja en ökad klimatmedvetenhet och stödja små och innovationsbaserade 

företags process från idé till innovation.  

Stockholmsregionens smartspecialiseringsstrategi, som ingår den regionala nä-

ringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen3, är styrande för utlysningar 

inom ERUF. Stockholmsregionen har fyra smartspecialiseringsområden: Life Sci-

ence – vård och hälsa, IKT – teknologi och digitalisering, industriell omställning 

genom hållbar produktion, samt klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsut-

veckling. Budgetramarna för Stockholmsregionens ERUF-program är sammanlagt 

304,6 mnkr. För projektansökningar krävs en medfinansiering på 60%. För Stock-

holmsregionen kan utlysningar göras inom två politiska mål och fem specifika mål: 

1. En smartare Stockholmsregion 

• 1.1 Förbättra forskning och innovationskapaciteteten och användningen av 

avancerad teknik (budgetram 61,8 mnkr). 

• 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen, för invånare, företag och myndigheter 

(budgetram 14,9 mnkr). 

• 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft 

(budgetram 106,5 mnkr). 

• 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och ent-

reprenörskap (budgetram 29,8 mnkr). 

2. En grönare Stockholmsregion 

• 2.6 Främja övergången till en cirkulär ekonomi (budgetram 91,6 mnkr).  

 
3 Regional näringslivs- och tillväxtstrategi, Region Stockholm,  

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/naringslivs--och-tillvaxtstrategin/
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Bilaga 4 

Regional handlingsplan ESF+ 
 

I Stockholmsregionens regionala handlingsplan för ESF+ redovisas utmaningar 

och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen, sammanfattningsvis: 

• I jämförelse med övriga landet har Stockholmsregionen goda förutsättningar, 

framför allt genom hög tillväxt och en i grunden stark arbetsmarknad. 

• Vissa grupper har det svårare att etablera sig och nå en stabil ställning på 

arbetsmarknaden, bland annat utomeuropeiskt födda personer, personer med 

bristande kunskaper i svenska, personer som i olika grad lider av problem med 

ohälsa eller funktionsvariationer. 

• Inom flera branscher är kompetensförsörjningen en utmaning och ibland ett 

tillväxthinder.  

• Stora och delvis ökande socioekonomiska skillnader finns mellan grupper, 

mellan bostadsområden och mellan kommuner. 

Analysen med anledning av den tidigare pandemin visar bland annat: 

• En fortsatt hög arbetslöshet som i förlängningen riskerar att innebära ökad 

långtidsarbetslöshet utgör en utmaning.  

• Covid-19 pandemin kan komma att förstärka och snabba på andra strukturella 

förändringar som exempelvis digitalisering och den gröna omställningen. 

• Osäkerhet i omvärlden innebär behov av att regionala och lokala aktörer blir 

mer agila och snabbare i att anpassa sina analyser och insatser till en 

föränderlig omvärld. 

Insatser för programperioden 2021–2027 styrs mot fem tematiska målområden:  

1. Ekonomisk utsatthet. 

2. Etablering på arbetsmarknaden. 

3. Återinträde på arbetsmarknaden. 

4. Instabil ställning på arbetsmarknaden. 

5. Stabil ställning på arbetsmarknaden. 

Projekt med stöd från ESF+ kan handla om insatser på individ-, organisations- och 

strukturnivå eller en kombination av dessa. Budgetramarna för Stockholmsregion-

ens regionala handlingsplan för ESF+ är sammanlagt 957,7 mnkr. För projektan-

sökningar krävs en medfinansiering på 46 %. För Stockholmsregionen kan utlys-

ningar för ESF+ göras inom ett av ESF+ programmets fem programområden: 

A. Öka möjligheter till ett hållbart arbetsliv  

1. Programområdet A1 handlar om kompetensutveckling av yrkesverksamma 

där insatser ska bidra till att individen får en stärkt ställning på arbetsmark-

naden (budgetram 439,7 mnkr). 

2. Programområdet A2 har som målgrupp individer utanför arbetsmarknaden 

och unga (från 13 år) som riskerar studieavbrott. (budgetram 518 mnkr). 
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Bilaga 5 Styrande dokument 

Strukturfonderna 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 

• Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap 

• Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 

• Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 

• Operativt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för program-
perioden 2021 - 2027 i Stockholms län  

• Operativt nationellt program för Europeiska Socialfonden+ 2021–2027 

• Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europiska Socialfonden+ 2021–2027 

• Strukturfondspartnerskapets arbetsordning 

• Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder 

Globalt, nationellt och regionalt 

• Agenda 2030  

• Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 

• Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050  
och tillhörande strategier och planer, samt andra relevanta regionala styrdokument  
→ Så arbetar vi med hållbar regional utveckling - Region Stockholm 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=SV
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2007459-om-strukturfondspartnerskap_sfs-2007-459
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-om-regionalt-utvecklingsansvar_sfs-2010-630
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221379-om-forvaltning-av-program_sfs-2022-1379
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/stockholm.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/stockholm.html
https://www.esf.se/vara-fonder/socialfondsprogrammet-esf-2021-2027/
https://www.esf.se/min-region/stockholm/vara-prioriteringar/
https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/strukturfondspartnerskapet/pdf/strukturfondspartnerskapet-stockholms-lan-arbetsordning-2021-2027.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/strukturfondspartnerskapet/pdf/sfp-stockholm-prioriteringsgrunder-utlysningar-2022.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/4956ea/contentassets/53af87d3b16b4f5087965691ee5fb922/nationell-strategi-for-hallbar-regional-utveckling-i-hela-landet-20212030
http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2018/rufs2050_webb.pdf
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/sa-arbetar-vi-med-regional-utveckling/

