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Beslut klart om EU-bidrag och mål 2- och 5b-områden
EU-kommissionen fastställde den 22 mars den slutliga fördelningen av
Sveriges EU-bidrag på de olika mål som satts upp för strukturpolitiken. Den
totala bidragsramen för perioden 1995-99 fastställdes vid medlemsförhandlingarna till 1420 MECU, vilket omräknat till kronor motsvarar ett belopp på
drygt 2,6 miljarder per år (1 ECU = 9,25 SEK). Det nu fattade beslutet innebär
att nedan angivna belopp avsatts för insatser inom de uppställda målen.
Beloppen anges i MECU under 1995-99 samt i MSEK per år vid ovan antagna
kronkurs.
Mål 2 - Industriregioner på tillbakagång - 160 MECU (296 MSEK/år)
Mål 3-4 - Arbetsmarknadspolitiska insatser - 520 MECU (962 MSEK/år)
Mål 5a - Strukturåtgärder i jordbruk och fiske - 208 MECU (385 MSEK/år)
Mål 5b - Landsbygd och skärgård - 138 MECU (255 MSEK/år)
Mål 6 - Norra Sveriges inland - 280 MECU (518 MSEK/år)
Anm. Efter avsättning till Gemenskapsinitiativ m m reduceras mål 6beloppet till 252 MECU (466 MSEK/år)
För Gemenskapsinitiativ m m avsätts 142 MECU (263 MSEK/år). Beloppet
motsvarar 10% av den totala bidragsramen.
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Regeringen har krävt att få ytterligare medel till insatser enligt mål 6. Kommissionen har anslutit sig till regeringens uppfattning och Sverige har därför
fått en rejäl utökning av mål 6-stödet. Eftersom totalramen är den samma
innebär detta att motsvarande minskning skett av de tidigare preliminära
bidragsramarna för mål 2 och 5b. Detta markeras ytterligare genom att även
bidragsramen för mål 5a-insatser utökats.
EU-kommissionen beslutade vidare att justera den av regeringen föreslagna
geografiska avgränsningen av mål 2-områdena. Karlskrona kommun ströks
från listan över stödberättigade kommuner. Samtidigt beslutades att ta med
Surahammars kommun på listan. Förslaget till avgränsning av mål 5b-kommuner föranledde inga ändringar.
Observera att förutsättningarna i dessa båda avseenden har ändrats jämfört
med uppgifterna i den lägesrapport som lämnades som bilaga till vårt cirkulär 1995:45.
Liksom för mål 6 skall programförslag utarbetas för de områden som utpekats som mål 2- och mål 5b-områden. Särskilda utredningsdirektiv har
antagits för vart och ett av de utpekade mål-områdena. För alla mål-områden
gäller en planeringsperiod på fem år 1995-99. Den väsentliga skillnaden är
emellertid den mycket knappa tid som står till utredarnas förfogande.
I regel skall uppdragen redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet under
maj 1995. Till utredningsmän har utsetts:
- Roland Brännström, fd riksdagsledamot, bosatt i Skellefteå ansvarar för mål
2-program för norra norrlandskusten.
- Ingemar Eliasson, landshövding, Karlstad ansvarar för mål 2-program för
Bergslagen.
- Stig Nilsson, kommunalråd, Lysekil ansvarar för mål 2-program för
Fyrstadsregionen.
- Maud Olofsson, projektledare, Robertsfors ansvarar för mål 5b-program för
Västerbotten/Gävleborg/Dalarna.
- Evalisa Birath-Lindvall, landstingsråd, Stenungsund ansvarar för mål 5bprogram för Västsverige.
- Pär Nuder, riksdagsledamot, Österskär ansvarar för mål 5b-program för
skärgårdarna.
Ansvaret för programarbetet i mål 2-område Blekinge (del av) och mål 5bregionen Gotland åvilar respektive länsstyrelse.
Direktiven förväntas klara under vecka 14 och kan beställas hos Arbetsmarknadsdepartementet tfn 08-763 1000.
Det bör till sist understrykas att förslag till program för mål 3 och 4 är klar
och har lämnats till Arbetsmarknadsdepartementet. Det är AMS resp. Ulf
Westerberg vid Arbetslivsfonden som upprättat förslagen. Inom förbunds-
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kansliet är Leif Klingensjö (tfn 08-772 4328) kontaktperson för mål 3 och
Marie Pernebring ( tfn 08.772 4774) för mål 4.
Upplysningar: Christer Nyqvist tfn 08-772 4335
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för Regional- och näringspolitik

Yvonne Gustafsson
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