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Strukturpolitikens tillämpning i Sverige 
Vi är mitt uppe i processen med att förbereda genomförandet av 
strukturpolitiken i Sverige. Det handlar något förenklat om att bygga 
upp ett planeringssystem för att få del av de avsatta EU-bidragen på 
totalt 1420 MECU under perioden 1995-99. Med en kronkurs på 9,25 
SEK/ECU motsvarar det drygt 2,6 miljarder SEK årligen. I del 1 av 
bilagda lägesrapport lämnas en resumé av förusättningarna som vi 
idag ser dem. 

Sverige har till EU-kommissionen lämnat in förslag till regionala ut-
vecklingsplaner för de geografiska målen 6, 2 och 5b och förslag till 
program för de horisontella målen 3, 4 och 5a. Det är nu kommissio-
nens sak att granska planerna/programmen för att någon gång i höst 
ge sin sanktion och därmed klarsignal att påbörja genomförandet. Det 
är alltså först då som vi kan börja ansöka om EU-bidrag. Det är också 
då vi vet mer exakt hur genomförandet kommer att organiseras. 

En förutsättning för att få del av EU-bidragen är att det finns ett brett 
och djupt engagemang hos enskilda och inom företag och organisatio-
ner. Det gäller nämligen att både bana väg för goda projektidéer och 
garantera projektens genomförande. I båda dessa hänseenden har 
självklart kommunerna en viktig funktion. Det är normalt samma ko-
ordinerande funktion som finns idag. Möjligen kommer kraven på att 
arbeta sektorsövergripande och regionalt att öka. Det är tendenser som 
redan idag är tydliga bland kommunerna i de utvalda geografiska 
målområdena. Se bilagda lägesrapport.  



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1996-06-08 2 

 

En viktig fråga gäller organisationen av genomförandet. Kommunerna 
vill ha ett betydande inflytande över EU-bidragens användning. Frå-
gan är kontroversiell och inrymmer mycket av den dikussion som förs 
om ansvarsfördelningen på regional nivå, mellan stat, landsting och 
kommuner. I del 2 av bilagda lägesrapport redovisas i korthet den 
diskussion som förs i denna fråga. 

Tidigare cirkulär om den pågående processen om att införa EU:s 
strukturpolitik är 1995:45 EU:s strukturpolitik - läget 1995-01-31 och 
1995:80 Beslut klart om EU-bidrag och mål 2- och 5b-områden. 
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