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Förslag till Nationellt 
regionalfondsprogram med 
insatser för hållbar 
stadsutveckling



EU-fonder som Tillväxtverket förvaltar 2021-2027
Investeringar som bidrar till omställningen av en hållbar 
utveckling i Sveriges kommuner och regioner

≈10
miljarder 

i EU-stöd

≈15 
miljarder 
i medfinansiering

+
25

miljarder 
i investeringar

≈



Tillväxtverket förvaltar flera EU-fonder och program
Kompletterande mål, syften, innehåll och målgrupper men med gemensamt 
fokus på hållbar utveckling i geografiskt avgränsade områden

Fonder/program Mål och syfte Inriktning Primär målgrupp

React-EU 2021-2023 i 
pågående 
regionalfondsprogram

Mildra de negativa  
ekonomiska effekterna 

av pandemin 

Grön och digital 
omställning, stöd till små 
och medelstora företag

Sektorer och geografier 
som drabbas mest av 

pandemin, SMF 

Fonden för rättvis 
omställning 2021-2027

Stödja de regioner som 
påverkas mest av 
omställningen till 
klimatneutralitet

Innovation, investeringar 
och kompetensutveckling i 

klimatsmart produktion 
och teknik

Större koldioxidintensiva 
industrier, dess anställda 

och värdekedja

Åtta regionala och ett 
nationellt regionalfonds-
program 2021-2027

Bidra till omställningen 
av en hållbar regional 

utveckling

Innovation, digitalisering, 
företagande, kompetens, 
infrastruktur, klimat, miljö 

och hållbar stadsutveckling

Offentliga och privata 
intermediärer, SMF



Nio svenska regionalfondsprogram

Åtta regionala strukturfondsprogram

1. Övre Norrland
2. Mellersta Norrland
3. Norra Mellansverige
4. Östra Mellansverige
5. Stockholm
6. Västsverige
7. Småland och Öarna
8. Skåne-Blekinge

Ett nationellt regionalfondsprogram



EU satsar på hållbara städer

Regionalfonden har öronmärkt 8 procent för 
insatser i hållbar stadsutveckling.

Programmet är inriktat mot två övergripande mål

‐ Ett smartare Europa genom innovativ och smart 
ekonomisk omvandling

‐ Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.

Förslaget togs fram i samverkan med Boverket, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Vinnova



Utmaningar med hållbar stadsutveckling

Rättvisa städer

Gröna Städer

Produktiva städer

Digitalisering



Programmet ska bidra till…
att den nationella politiken för hållbar stadsutveckling genomförs och att Sverige 
blir världens första fossilfria välfärdssamhälle.

att Sverige får en ledande roll internationellt inom hållbar stadsutveckling, både 
som exempel och för att svensk kompetens ska komma till nytta internationellt.

att stärka utvecklings- och innovationskapaciteten i städer. Samarbete ska utveckla 
städernas omställningsförmåga.

att påskynda implementering och uppskalning av hållbara lösningar och skapa 
lärande mellan städer och samarbetspartners.

att sprida erfarenheter och lärdomar till fler aktörer än de som kan ta del av det 
finansiella stödet.



Hur ska programmet genomföras?
Lokala genomförandestrategier

Tillföra lokalt ägarskap och anpassning 
av programmet

Stimulera och konkretisera samverkan 
mellan aktörer

Främja synergieffekter mellan olika 
finansieringskällor.

Avgränsat och definierat geografiskt 
område.



Tre typer av geografiska 
inriktningar:

Städer: Bidra till fysisk, ekonomisk 
och social förnyelse av ett eller 
flera områden i en stad.

Regionala noder: Bidra till att 
stärka städernas som regionala 
noder i ett regionalt sammanhang.

Städer i nätverk: Bidra till att 
geografiskt separata, men 
utmaningsmässigt relaterade 
städer går tillsammans för att driva 
på omställningen i en hållbar 
riktning.



Programmet ska stärka utvecklings- och 
innovationskapaciteten genom att…

Förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik

Säkra nyttan av digitaliseringen för 
invånare, företag och myndigheter

Förbättra de små och medelstora 
företagens tillväxt och 
konkurrenskraft



Programmet ska implementera och skala 
upp hållbara lösningar i städer genom att…

Främja energieffektivitet

Främja anpassning, riskförebyggande 
och motståndskraft mot katastrofer i 
samband med klimatförändringen

Främja övergången till en cirkulär 
ekonomi



Förslag till genomförande av programmet
Urvalsprocess samt kunskaps- och processtöd

Urval av städer och finansiering av 
förberedelseprojekt. Framtagande av 
lokala genomförandestrategier.

Urval av strategier som får finansiering 
för genomförande.

Nationell myndighetskonstellation ska 
agera strategiskt process- och 
kunskapsstöd vid genomförandet av 
programmet.



Möt oss på webben & i sociala medier



Tack!

Isaac Karlsson
isaac.karlsson@tillvaxtverket.se


