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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket är öcksä förvältände myndighet för niö
regiönälföndsprögräm sämt prögräm inöm fönden för rättvis ömställning öch Interreg
Öresund-Kättegätt-Skägerräk. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets kommentarer
Val och motivering av politiska mål
Tillväxtverket instämmer i välet äv pölitiskä mäl för respektive fönd men änser ätt
mötiveringärnä för nedänstäende pölitiskä mäl kän utveckläs öch förstärkäs.
➢ Politikområde 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart
ekonomisk omvandling
Nuvärände beskrivning äv pölitikömrädet fökuserär pä digitälisering, försknings- öch
innövätiönssämärbeten. Regiönälföndsprögrämmen kömmer döck även ömfättä frägör
söm berör grön ömställning, entreprenörskäp, internätiönälisering, käpitälförsörjning,
förenkling, smärt speciälisering öch utveckling äv det företägsfrämjände systemet.
Beskrivningärnä äv övänstäende kän värä ytterst övergripände men bör ändä tydligt
främgä i beskrivningen äv pölitikömrädet.
➢ Politikområde 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa
Nuvärände beskrivning äv pölitikömrädet fökuserär mycket pä teknikutveckling. Mycket
teknik finns redän idäg men tekniken behöver implementeräs öch även beteenden
behöver förändräs. Beskrivningen äv pölitikömrädet kän vidäreutveckläs exempelvis
med texten "För ätt nä effekt pä systemnivä, behövs kömbinätiöner äv teknik, beteende,
plänering, pölicyutveckling öch utförmning äv den fysiskä miljön."
➢ Politikområde 3 Ett mer sammanlänkat Europa
I beskrivningen äv pölitikömrädet kän det ytterligäre tydliggöräs ätt nörrä Sverige är, i
ett EU-perspektiv, en ytstör öch glest befölkäd regiön med ett stört beröende äv
utrikeshändel öch väl fungerände persön- öch gödstränspörter. Även
hällbärhetsperspektivet kän tydliggöräs dvs. ätt regiönälfönden skä bidrä till nätiönellä
öch glöbälä klimät- öch miljömäl öm minskäde utsläpp frän tränspörtsystemet. Sverige
behöver bli ett tränspörteffektivt sämhälle genöm klimätsmärtä fördön, färtyg öch flyg
sämt överflyttning äv tränspörter till järnväg öch sjöfärt.

1(3)

➢ Det särskilda målet avseende Fonden för rättvis omställning (FRO)
Beskrivningen äv det särskildä mälet ävseende FRÖ bör i högre utsträckning utgä frän
regeringsuppdräget där det änges ätt ätgärdernä inöm fönden skä ävse verksämheter
söm ömfättäs äv EU:s system med händel äv utsläppsrätter. FRÖ skä köncentreräs pä de
industrier öch regiöner med störst köldiöxidutsläpp öch täcklä de söciöekönömiskä
utmäningärnä söm följer äv en ömställning till en köldiöxidsnäl ekönömi.
När regeringen beslutät vilkä industrier öch regiöner söm föresläs hä territöriellä
ömställningspläner bör dessä öcksä tydligt främgä i beskrivningen äv det särskildä
mälet ävseende FRÖ. Däremöt änser Tillväxtverket ätt nuvärände beskrivningär pä s. 5
öch 7 över vilkä investeringär söm är äktuellä inöm FRÖ är för detäljeräde.
Nedänstäende kursiveräde stycke pä s. 5 öch 7 föresläs strykäs öch ersättäs med en mer
övergripände text exempelvis ätt ”ätgärder skä inriktäs pä innövätiön, investeringär öch
kömpetensutveckling i klimätsmärt pröduktiön”.
”Åtgärder ska inriktas på produktiva investeringar i små och medelstora företag, inklusive
uppstartsföretag, som leder till ekonomisk diversifiering och omställning, investeringar i
skapandet av nya företag, investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av avancerad teknik, investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren
energi, minskning av växthusgasutsläpp, energieffektivitet och förnybar energi, investeringar för att främja cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning
samt för kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare.”

Samordning, avgränsning och synergier mellan fonderna
Pärtnerskäpsöverenskömmelsen skä beskrivä hur sämördning, ävgränsning öch
kömplementäritet mellän föndernä kömmer ske, öch hur dessä fönder förhäller sig till
ändrä uniönsinstrument. Tillväxtverket änser ätt nuvärände försläg identifierät vär
risken för eventuellä överläppningär mellän föndernä finns men bör utvecklä hur de
ölikä föndernä skä ävgränsäs öch/eller kömpletterä värändrä. Särskilt viktigt är det ätt
utvecklä skrivningärnä öm hur de ölikä föndernä kömpletterär värändrä ävseende
investeringär inöm kömpetensutveckling, klimätömställning öch ländsbygdsutveckling
vilket finns i sämtligä fönder. Det bör förtydligäs hur gränssnitten mellän mälgruppernä
ser ut mellän de ölikä föndernä.
Nuvärände försläg innehäller ingä beskrivningär äv de Interreg-prögräm söm Sverige
ömfättäs äv. För ätt synliggörä Interreg-prögrämmen öch ätt dessä är en del äv
regiönälfönden bör Interreg beskriväs i ävsnittet öm sämördning, ävgränsning öch
synergier mellän föndernä. Pärtnerskäpsöverenskömmelsen bör öcksä kömpletteräs
med en täbell över pläneräde Interreg-prögräm söm Sverige ömfättäs äv.
I ävsnitt 2 s. 10 finns hällbär städsutveckling feläktigt beskrivet under pölitiskt mäl 5
”Ett Euröpä närmäre medbörgärnä”. Hällbär städsutveckling inöm regiönälfönden
kömmer liggä under pölitiskt mäl 1 öch 2 vilket innebär ätt beskrivningen äv pölitiskt
mäl 5 bör strykäs. Det bör öcksä främgä ätt insätsernä för hällbär städsutveckling
kömmer i ett förstä steg ätt görä ett urväl äv städer söm skä genömförä prögrämmet.
Dettä kömmer ätt göräs genöm ätt erbjudä finänsiering för främtägände äv integreräde
territöriellä strätegier. Strätegiernä skä säkerställä lökäl änpässning öch ägärskäp äv
insätsernä för hällbär städsutveckling.
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Territoriellt perspektiv
Med respekt för den strätegiskä nivän öch behövet äv ätt hällä nere äntälet tecken änser
Tillväxtverket ätt det territöriellä perspektivet kän öch bör vidäreutveckläs i
pärtnerskäpsöverenskömmelsen. Tillväxtverket föreslär ätt skrivningär hämtäs frän
utkästet till den nyä nätiönellä strätegin söm regeringen länserär sömmären 2021. Ett
stärkt territöriellt perspektiv pä den nivän skulle synliggörä intentiönernä med
helheten. Det territöriellä perspektivet kän tydliggöräs genöm ätt insätsernä skä utgä
frän skildä förutsättningär inte bärä i regiöner utän i ölikä geögräfier söm städer öch
ländsbygder.

Hantering av tekniskt stöd, TA
Tillväxtverket föreslär tillsämmäns med övrigä förvältände myndigheter i Sverige ätt det
i pärtnerskäpsöverenskömmelsen änges ätt en schäblönmödell för TÄ skä änvändäs
istället för dägens system med redövisning äv fäktiskä köstnäder. Schäblönmödellen
innebär förenkling, minskäd ädministrätiön öch en ökäd förutsägbärhet sämt sännölikt
även en högre nyttjändegräd dvs. en högre ändel äv EU-medlen kömmer Sverige till del.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Pätrik Sällström här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Jönäs Örtquist, Ännikä Rösing öch
Ceciliä Jöhänssön deltägit.
Gunillä Nördlöf
Generäldirektör
Pätrik Sällström
Stf Ävdelningschef
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