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EU-resurser i SÖSK

• EU-samordnare delat på Sjöbo och Tomelilla

• EU-strateg Ystad

• SÖSK:s Projektutvecklare på 30%

SÖSK-övergripande projekt, Europa Direkt Sydskåne 70%

• SÖSK:S EU-grupp

6-7 personer: 1 SÖSK-EU, en tjänsteperson från varje kommun, 

LEADER Sydöstra Skåne

• Övriga nätverk/stöd Programmen, KfSk Brysselnätverk, SKL:s 

nätverk, Region Skånes processtöd, Europa Direkt-nätverk



EU-strategi för SÖSK

Mål

• bli väl förberedda inför den nya 

programperioden 2014-2020 och bli bättre 

på att ta till vara på de 

finansieringsmöjligheter som erbjuds

• få möjlighet att skapa hållbara EU-projekt 

som är baserade på långsiktiga visioner 

och förvaltningarnas ordinarie 

verksamhetsutveckling

• öka EU-kompetensen bland anställda i 

kommunen, särskilt när det gäller 

projektutveckling via EU:s fonder och 

program



EU-projekt i SÖSK-kommunerna ett axplock 



EU-projekt i SÖSK-kommunerna



EU-projekt i SÖSK-kommunerna



EU-projekt i SÖSK-kommunerna





EU-samordnare, EU-strateg eller 

Projektutvecklare

Vi kan ge stöd med:

• rådgivning/stöd i skrivandet av ansökningar

• stöd att utveckla projektidéer

• matchning mot EU:s fonder och program samt vissa nationella 

och regionala fonder

• stöd att söka samarbetspartners

• verktyg i projektutvecklingen, tex mallar, metoder och guider

SÖSK:s Projektutvecklare kan ge stöd främst när det rör sig om 

projektsamarbeten som involverar flera av SÖSK-kommunerna.



Arbetssätt

Löpande arbete

1.Projektrådgivning och ansökningar 

2.Omvärldsbevakning, Fonder & Program

3.Kompetensutveckling EU-projekt

Kommunikation viktigt

• Tydligare intern och extern kommunikation generellt

• Tydligare kring vilken typ av stöd som ges (internt)

• Projektutveckling generellt (internt)

• Projektkit – mallar, guider, metoder (internt+externt)

• Spridning av resultat (externt)



Vad händer med alla projektidéer?

Många projektrådgivningar kring olika idéer

Ca 25% av idéerna gått vidare till en eller flera ansökningar

”Ja, det går att söka EU-medel under vissa förutsättningar…”

”Vi behöver börja med att göra en behovs- /problemanalys”

”Jag vet vad vi behöver men har inte tid att formulera det”

”Vilka resurser har NI i er verksamhet för att arbeta med att 

ta fram en ansökan och driva ett projekt?”



Behov och framtid
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Ledningsplan

3.2 Bilaga 2: Cities of Opportunity

Bilaga 2: Cities of Opportunity
Nuläge utifrån faktorer som påverkar en stad och en regions attraktivitet 
och ekonomiska aktivitet

Ekonomisk styrka och magnetism

Antal huvudkontor 

Sysselsättning inom finansiell sektor 

Attraktion av utländska investeringar 

Produktivitet 

Ekonomisk tillväxt 

Hyra kommersiella lokaler 

Köpkraft 

Företags- och affärsklimat

Företagsklimat 

Service till företag 

Attityd till föregatgande 

Entreprenörskap och nyföretagsamhet 

Kostnadsläge

Skatt 

Levnadskostnad 

Kollektivtrafikkostnad 

Demografi och livskvalitet

Kulturell mångfald 

Livskvalitet 

Andel av befolkningen i arbetsför ålder 

Trafikstockningar 

Pendlingsmöjlighet 

Global tillgänglighet

Hotellrum 

Internationella besökare 

Företagshyrda hotellrum 

Antal flygdestinationer 

In- och utgående passagerarflöden 

Tillgång till flygplats 

Intellektuellt kapital och innovation

Kunskaper i matematik och 

naturvetenskap 

Läsförståelse och skrivförmåga 

Andel av befolkningen med högre 

utbildning 

Tillgänglighet och ranking av universitet 

Innovation Cities Index 

Teknologisk beredskap och 

mottaglighet

Tillgång till internet 

Bredbandskvalitet 

Tillgång till dator och internet i hemmet 

Mjukvaru- och mulltimediautveckling 

Transport och infrastruktur

Offentliga kommunikationer, frekvens  

Antal registrerade taxibilar 

Större pågående byggprojekt 

Boende- nyproduktion och pris 

Hälsa, trygghet och säkerhet

Sjukvårdssystem, kvalitet 

Nöjdhet inom äldrevård 

Kriminalitet 

Delaktighet /segregation 

Hållbarhet och miljö

Risk för naturolyckor 

Klimat och temperatur 

Återvunnet avfall 

Miljöarbete 

AppendixDel 2: Organisation för genomförandeDel 1: Målområden, strategi och aktiviteterInnehåll



Inspel sammanhållningspolitiken

• Regeringen erbjöd Region Skåne att ge en analys av 

samhällsutmaningar och prioriteringar för det framtida regionala 

tillväxtarbetet 

• Innefattar även sammanhållningspolitiken 2021-2027

• Region Skåne efterfrågade inspel från Skånes kommuner 

• Gemensamt svar från sydöstra Skåne 

• Arbetsgruppsträff för Ystad som regional kärna



Inspel sammanhållningspolitiken

Vilka erfarenheter har er organisation av deltagande i EU-program som 

omfattar Skåne, inklusive Interreg? Beskriv vad som har fungerat 

bra/mindre bra. 

Har ni några specifika önskemål eller prioriteringar inför kommande 

EU-programperiod?

Vi i sydöstra Skåne efterfrågar:

Utformning av programmen - fler regionala projekt som inte kräver för 

mycket resurser samt småskaliga projekt på lokal nivå

Förenklingar i alla steg från ansökan till genomförande av EU-projekt



Inspel sammanhållningspolitiken

Infrastruktur - järnvägar och kollektivtrafik 

Jordbruk och klimatomställning - satsningar inom gröna och blå näringar 

Digitalisering - utveckling, säkerhet och välfärdsteknologi

Sysselsättning och kompetensutveckling - idag svårt att rekrytera inom vissa 

områden, tex vårdyrken

Integration och social inkludering - motverka socialt utanförskap och segregering

Hållbar utveckling med koppling till Agenda 2030 - hållbar tillväxt, folkhälsa, rusta 

samhället för klimatförändringar 

Det flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsfonden - hållbar utveckling för 

städer som är tillväxtmotorer och regionala kärnor  



Öka EU-kompetensen

Utbildningar för EU-projekt:

• Projektutveckling, planera projekt och skriva ansökningar

• Projektpersonal, projektledare, redovisning, kommunikation

• Projektägare, styrgrupper

• Teori och praktik

Projekterfarenhet

Learn by doing!

Kommande utbildningar

• Ons 24 april, 13-16 i Skurup – fokus ESF-projekt

• Tors 26 april, 13-16 i Tomelilla – för chefer







Europa Direkt Sydskåne

• Sjöbo är värdkommun - aktiviteter i 5 kommuner, Simrishamn, 

Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

• EU:s lokala/regionala mötesplatser för information om EU, dess 

organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter

• Ca 450 informationskontor i Europa, 16 i Sverige och 3 i Skåne

Uppgifter

• Svara på allmänhetens frågor om EU 

• Informera om EU: s politik och stödmöjligheter 

• Främja den lokala debatten om EU och Europa 

• Anordna seminarier, debatter, föreläsningar mm.

Lia Sandberg M, Verksamhetsledare
lia.sandberg@sjobo.se

mailto:lia.sandberg@sjobo.se


• 25 mars – Hur vill du engagera dig för att öka valdeltagandet? 
Öppet informationsmöte på Ystads Stadsbibliotek för allmänhet i 
Sydskåne som vill driva egna valaktiviteter.

• 2 april - Företagarfrukost i Sjöbo Kommunhus om EU och 
företagande.

• 27 april - Kosläpp i Skurup. Vi, Skurups Kommun och våra unga 
arrangerar aktiviteter för att öka intresset för EU.

• 10 maj – LEADER buss till olika LEADER projekt som del av ”Mitt 
EU”.

• 23-29 maj - Skåne Innovationweek. Olika lokala aktiviteter kring 
innovation och EU.

• Kontakta oss om ni vill boka in Europa Direkt Sydskåne att tala eller 
haka på era evenemang med en EU twist!

• Under våren - Unga EU ambassadörer anordnar med vårt stöd, 
olika aktiviteter för förstagångsväljare i hela Sydskåne som t.ex. 
politikerdebatt på Ystads Stadsbibliotek, skolval m.m.

Ett axplock av aktiviteter i vår





Varför är EU intressant för Sverige?

● 50-60 % av fullmäktiges dagordning i 
svenska kommuner påverkas av EU.

● 30 % av Riksdagens nya lagar från EU

● 2/3 av export till EU (10 % Norge, 7 % USA)

● Men 2/3 statsvetare vet inte vilka 2 EU-
institutioner som stiftar lagar (SOU: 2016:10 EU på 

hemmaplan)



Varför är Europaparlamentet viktigt 
för Sverige?

• Fler befogenheter via Lissabonfördraget -
lagstiftningsmakt på över 40 nya områden

• Det ordinarie lagstiftningsförfarandet - 95 procent av 
all EU-lagstiftning 

• Antar EU:s årliga budget med rådet - Parlamentet har 
dock sista ordet

• Godkänner eller förkastar långtidsbudgeten - kan inte 
göra några ändringar efter rådets ståndpunkt

• Budgetkontroll - beslutar om ansvarsfrihet
• Röstar om internationella avtal





SCB-undersökning nov 2018



Intresse för EU-valet







Prognos för mandatfördelning



Svensk partifördelning 2014



Europaportalens Sifo-undersökning, 20-25 februari 2019 

Parti Sifo 2019 (%)
EU-valet 

2014 (%)

Moderaterna 16,4  13,65

Centerpartiet 5,8 6,49

Liberalerna 3,8 9,91

Kristdemokraterna 8,6 5,93

Socialdemokraterna 27,5 24,19

Vänsterpartiet 10,0 6,30

Miljöpartiet de gröna 6,4 15,41

Sverigedemokraterna 18,0 9,67

Feministiskt intiativ 1,2 5,49

Övriga partier 2,4 2,96

.



Väljarundersökningar & prognoser för 
mandatfördelning 

• Från 18 februari publicerar EP 
prognoser för mandatfördelning  inkl 
per MS

• Publiceringsdatum 
– 18 & 27 februari
– 14 & 28 mars
– 11 & 29 april
– 8, 16 & 21 maj



Partiernas förstanamn 

•

Malin Björk (V)        Heléne Fritzon (S)    Alice Bah Kuhnke (MP) Fredrick Federley (C)  Liberalerna…? 

Tomas Tobé (M)       Sara Skyttedal (KD)     Peter Lundgren (SD)    Soraya Post (FI)   



Viktiga frågor 2019  

• Institutionellt 
– EP-val, ny ordförande för EU-kommissionen & Europeiska rådet

• Politiskt klimat i EU
– Ungern, Polen, Rumänien (art 7, överträdelseärenden, budgeten (rule-

of-law mechanism)
– Brexit    
– Nationalism samtidigt starkt stöd bland medborgarna
– Desinformation

• Politiska krafter utanför EU 
– USA, Kina & Ryssland
– Nordafrika

• Politiska frågor
– Handelspolitik, långtidsbudget, migration, klimatneutralt Europa 2050, 

försvarspolitik, ekonomin, bankunionen, upphovsrätt




