
 
Strukturfonder och Partnerskap på gång 
 
Arbetet kring EUs strukturfonder har gått 
in i en ny fas. Sverige disponerar för 
perioden 2007-2013 ca 15 miljarder kr. 
Medlen kommer från EUs socialfond vilka 
i Sverige förvaltas av ESF-rådet (6.2 
miljarder kr) (www.esf.se) samt EUs 
regionalfond som handhas av NUTEK (9 
mdr kr) (www.nutek.se).  
 
Socialfondens projektmedel inom området 
Kompetensförsörjning inriktas bl a mot 
anställda som behöver utvecklas i sitt jobb. 
Ansökan kan göras av företag och organi-
sationer efter särskild utlysning. Medfinan-
siering krävs ej.  Projekt inom området 
Ökat arbetkraftsutbud avser personer som 
idag står utanför arbets-marknaden. Här 
krävs medfinansiering från sökande tex 
kommun eller försäkringskassa.  
 
Regionalfondens verksamhet omfattar 
projekt kring området  näringslivut-
veckling vilket handlar om att skapa 
innovativa miljöer och entreprenörskap 
samt området tillgänglighet som bl a avser 
vidgad arbetsmarknad. För att kunna få 
medel till ett regionalfondsprojekt krävs 
medfinansiering med i princip lika mycket 
som man begär i stöd.  
 
NUTEKs arbete med regionalfonden 
bedrivs via åtta regionala program medan 
ESF-rådets arbete med socialfonden sköts 
inom ett samlat nationellt program som 
dock också genomförs regionalt. Man har 
för detta arbete inrättat åtta regioner där de 

båda myndigheterna samlokaliserat sina 
kontor. 
 
Inom varje region finns dessutom ett 
gemensamt partnerskap vars uppgift är att 
prioritera mellan ansökningar och fatta 
beslut om projektstöd både när det gäller 
medel från regional-  och socialfonden. 
Man har därmed också en samordnande 
funktion när det gäller hur medlen från de 
båda fonderna används.   
 
Arbetet med regionalfondsmedlen är i 
gång och för socialfonden förväntas det 
börja inom kort. Partnerskapen ska också 
samordna strukturfondernas insatser med 
arbetet inom regionala tillväxtprogrammen 
och landsbygdsprogrammen.  
 
Partnerskapen består av politiker, före-
trädare för arbetsmarknadens parter och 
berörda myndigheter. LO är representerat i 
samtliga partnerskap. För arbetet med 
regionalfondsmedlen finns även tre över-
vakningskommittéer där LO finns med i 
den kommitté som följer arbetet i norra 
Sverige. För socialfonden finns en natio-
nell övervakningskommitté där LO också 
är med. 
 
LO genomför under hösten tre möten kring 
arbetet i partnerskapen. Det första hölls i 
Medlefors 31 okt, det andra i Stockholm 
13 nov och den tredje blir i Växjö 19 dec. 
Viktigt nu är att bilda nätverk och inleda 
samverkan inom partnerskapen med 
politiker och inte minst de tjänstemän från 
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respektive län som håller i arbetet.  Men nu 
måste även strukturråden och förbunds-
avdelningar engageras för att fånga in syn-
punkter och krav från medlemmarna. Det 
hänger på oss själva om parterna ska spela 
en roll i partnerskapen. För oss inom LO 

ligger ofta arbetet med kompetensutveck-
ling inom Socialfonden närmast, men det 
är även viktigt att vi fackligt följer arbetet 
med regionalfondens näringspolitiska 
projekt.  

 

 

 
 
 
LO säger ja till regionkommuner 
 
Ansvarsutredningen förslag om framtida 
samhällsorganisation får ett positivt 
bemötande från LO. Inte minst gäller detta 
förslaget om att dela in Sverige i ett antal 
(6-9) större regionkommuner som avses 
ersätta dagens landsting och bland annat 
ansvara för sjukvården. Länen föreslås få 
samma geografiska indelning och läns-
styrelsernas roll som statens förvaltnings-
organ förtydligas. Hur många region-
kommuner och län det slutligen bör bli och 
hur gränserna ska dras är frågor man får 

återkomma till. Regionkommunernas 
parlament ska utses i allmänna val. 
 
LO motiverar sitt beslut med att det behövs 
mer kraftfulla regionbildningar som 
innehåller tillräckligt befolkningsunderlag, 
viss bredd och omfattning på näringslivet 
och högskolor med forskningsresurser för 
att kunna utveckla egen växtkraft. LO 
anser att regionbildningarna i Västra 
Götaland och Skåne givit positiva 
erfarenheter. 

 

Övre Norrland

Mellersta Norrland

Norra Mellansverige

Östra MellansverigeVästsverige

Småland och Öarna

Stockholm

Skåne-Blekinge

Sveriges geografiska 
indelningen syftar till att 
främja ett flerlänssamarbete, 
och följer EU:s regionala 
områdesindelning 
för statistik och regional 
utveckling NUTS II.

Regionerna och Nuteks - ESF-rådets kontor.
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LO ställer också krav på att statliga myn-
digheter i regionen/länet ska samordna sina 
verksamheter bättre sinsemellan men även 
förbättra samverkan med regionens olika 
aktörer och sträva efter att bedriva sin  

neringen av infrastrukturen föreslås bli 
överförda till regionkommunen. LO in-
stämmer i detta men vill även ha resurser 
för maxtaxa i kollektivtrafiken för att 
underlätta pendling över länsgränser. 

verksamhet mer utifrån regionens behov.  
 
LO anser också att regionerna bör ta ökat 
ansvar för att höja kvaliteten på gymnasie-
skolans yrkesutbildning.  
Vissa frågor som rör exempelvis pla- 
 

LO ser det även som naturligt att region-
kommunerna övertar ansvaret för 
sjukvården.  
 
Yttrandet finns på LOs hemsida – viktiga 
områden/näringspolitik/remissyttranden. 

 
 

Handledningen till LOs näringspolitiska program 
uppdaterad 
 
När LOs näringspolitiska program 
redovisades vid de utbildningskon-
ferenser som hölls 2006 presen-
terades även en handledning som 
stöd för det praktiska arbetet med 
programmet. Avsikten med denna 
handledning var inte att skapa en 
mall för det regionala och lokala 
arbetet utan enbart ge tips om 

tänkbara insatser. Denna hand-
ledning har nu uppdaterats och 
redigerats något ytterligare eftersom 
den i det tidigare skicket var något 
ofärdig. Dokumentet finns här i 
elektronisk form och kan även fås 
via LOs hemsida under rubriken 
viktiga områden/näringspolitik. 

 
Infrastrukturplanering för väg och järnväg 
 
Vägverket och Banverket har utarbetat 
underlag inför kommande investerings-
beslut för väg och järnväg avseende 
perioden 2010-2019. Man har redovisat tre 
nivåer på investeringarna och LO har 
genomgående förordat de högre alternati-
ven med hänsyn till de stora behov som 
föreligger i flertalet regioner.  
 
LO säger att vi generellt behöver prioritera 
satsningar på drift och underhåll för att 
redan gjorda investeringar ska kunna 
nyttjas fullt ut. En hög nivå krävs även för 
nyinvesteringar – för vägbyggnad dock 
med förbehållet att vägtrafiken nu lyckas 
bryta trenden med ständigt ökande utsläpp 
av växthusgaser. (Det kommer i sig att 

kräva omfattande satsningar, men  
personbilstillverkarna har via Bil-Sweden 
sagt att en tydlig minskning är möjlig till 
2020 och inom den tunga vägtrafiken 
diskuteras nu projekt för att möjliggöra 
koldioxidneutrala godstransporter). 
 
LO har vidare sagt att planeringsarbetet 
behöver samordnas bättre mellan de olika 
trafikslagen för att få effektivare transport-
kedjor. Väg-, järnvägs-, sjöfarts- och 
flygverksamheterna behöver knytas ihop 
via tekniskt välutvecklade terminalsystem.  
 
LO efterlyser också en bättre finansiering 
av infrastrukturen. LO avvisar inte med-
verkan av privat kapital men anser att 
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staten i första hand bör utveckla en mer 
långsiktig projektfinansiering än dagens 

Yttrandet finns på LOs hemsida – viktiga 
områden/närings politik/remissyttranden. 

ryckiga anslagssystem. 

 
Myter om det svenska företagsklimatet 
 
 
Det är vanligt att debattörer klagar på det 
svenska företagsklimatet som anses så 
mycket sämre än andra länder. Ofta hävdas 
att det brister i entreprenörskapet och att få 
svenska startar och driver bildar företag.   
 
Har Sverige ett lågt nyföretagande och en 
låg andel företagare? 1 
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, 
har gjort en analys om svenskt 
nyföretagande i ett internationellt 
perspektiv. De konstaterar att det finns 
problem att hitta jämförbar statistik, 
eftersom länder mäter på olika sätt och 
vissa betydelsefulla länder inte finns med i 
tex EU:s statistik. Rapporten visar dock att 
”den svenska befolkningens benägenhet av 
starta företag inte påtagligt avviker från 
andra jämförbara länder”.  
 
ITPS har också tittat på andel företagare av 
de sysselsatta på arbetsmarknaden. I de 
sektorer av ekonomin som är utsatta för 
konkurrens, dvs den privata sektorn , är det 
inte några stora skillnader mellan Sverige 
och EU-genomsnittet. I den offentliga 
sektorn är andelen företagare markant 
lägre. Eftersom en relativt hög andel av 
sysselsättningen återfinns i den offentliga 
sektorn slår det igenom i den allmänna 
jämförelsen. ITPS skriver förklaringen till 
lägre andel företagare bland de sysselsatta 
”torde inte vara brist på företagare utan att 
en större del av ekonomin är 
skattefinansierad och reglerad”. Vidare  
skriver ITPS att ”det är sålunda i hög 
utsträckning en fråga hur olika länder valt 
att organisera vård, skola och omsorg.  
tta är emellertid en helt annan fråga än om 
Sverige är dålig på nyföretagande och  

                                                 
1 Tillväxtpolitiskt utblick nr 1, april 2007 

entreprenöriell verksamhet på den privata 
marknaden”. 
 
Nyföretagande som tvång? 
Vid internationella jämförelser bör man 
också fundera om skälet till att olika länder  
har många företagare. Hög företagarandel 
kan tyda på att arbetsmarknaden inte 
fungerar väl och att människor inte har 
några alternativ. Dock verkar det inte vara 
vanligt i Sverige.  
 
I en rapport från TCO2 refereras till studier 
om de två olika former av nyföretagande, 
det möjlighetsbaserade nyföretagande och 
det nödvändighetsbaserade nyföretagande. 
Det möjlighetsbaserade nyföretagande är 
beskriver när personer som startar företag 
ser företagandet som ett alternativ bland 
flera andra, t ex istället för att vara 
anställd. Det möjlighetsbaserade 
nyföretagande har mellan 2000 och 2006 
pendlat mellan 80-90 procent av det totala 
företagandet i Sverige. Det är ca 10 
procent högre än medianvärdet för alla 
länder i denna studie.  

 
Regional arbetslöshet   
 
Nya siffror3 om arbetslösheten i Sverige 
visar att 4,7 procent av arbetskraften var 
öppet arbetslös under tredje kvartalet under 
2007. Samma period förra året var siffran 
klart högre, 5,5 procent. Nedan ses ett 
diagram på arbetslösheten i Sveriges olika 
län enligt senast tillgänglig regional 
statistik från juni 2007.   

                                                 
2 TCO granskar, nr 3/07 
3 SCB, nov 2007 
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Arbetslösheten regionalt, juni 2007 (SCB)
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Siffrorna skiljer sig från kvartalssiffran 
ovan och beror på att arbetslösheten 
naturligt 
varierar under olika säsonger. Den anger 
hur stor andel av de i arbetskraften som är 
öppet arbetslösa eller deltar i arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder. Det tillsammans 
utgör den totala arbetslösheten. Det finns 
som en tydlig regional variation. I Sverige 
som helhet är 4,2 % av en total arbets-
löshet på 6,4 % av arbetskraften öppet 
arbetslösa och 2,2 % i arbetsmarknads-
politiska åtgärder.  
 

• Den totala arbetslösheten är störst i 
Norrbotten, Jämtland, 
Västernorrland, Gävleborg, och 
Örebro län.  

• Den öppna arbetslösheten, (dvs de 
som inte har arbete och heller inte 
deltar i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder) är högst i Norrbotten, 
Västernorrland, Gävleborg, Örebro. 
Blekinge och Gotlands län.  

• De län som har en låg arbetslöshet, 
såväl total som öppen arbetslöshet, 
är Hallands, Kronobergs, Jön-
köping, Uppsala och Stockholms 
län.  

 
Red ut begrepp om sysselsättning och arbetslöshet 
 
I den allmänna debatten pratas både om 
sysselsättning och arbetslöshet. Men vad är 
det egentligen för skillnad? Följande 
stycke ska försöka reda ut begreppen4.  

                                                 
4 Enligt SCB definition i 
Arbetskraftsundersökningar  

Befolkningen består av alla som bor och 
är folkbokförda i Sverige. Arbetskraften 
omfattar personer som är antingen 
sysselsatta eller arbetslösa.  
 
Sysselsatta är de som är arbetstagare eller 
företagare samt de som är sjukskrivna från 
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sitt arbete, de som har semester eller 
föräldraledigt eller gör värnplikten.   
Personer som deltar i vissa arbetsmark-
nadspolitiska program räknas som 
sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, 
Samhall eller anställning med anställ-
ningsstöd. Denna grupp kan sedan därmed 
delas in i de som är i arbete respektive 
frånvarande.  
Arbetslösa är de som är utan arbete och 
som har sökt arbete under de senaste fyra 
veckorna.  
 
De som är utanför arbetskraften är de 
som exempelvis är pensionärer, 
studerande, de som har förtidspension eller 
är hemmaarbetande. Man arbetar inte 
avlönat och är heller inte arbetssökande.  
 
Denna grupp av också av personer som 
velat och kunnat arbeta men inte sökt 
arbete. Till denna grupp förs även 
heltidsstuderande som sökt arbete. 
Deltagare i de arbetsmarknadspolitiska 
program som räknas som studier, t.ex. 

arbetspraktik och arbetsmarknadsutbild-
ning ingår också i gruppen. 
 
Både en låg arbetslöshet och en hög 
sysselsättning är viktig för svensk ekonomi 
och framtida välfärd. En låg arbetslöshet är 
i sig inte tillräckligt. Till att börja med är  
det viktigt att så många som möjligt finns i 
arbetskraften. Många i arbetsför ålder blir 
t.ex utslagna från arbetsmarknaden och får 
förtidspension och lämnar arbetskraften. 
 
Bland de sysselsatta återfinns också de 
som är sjukskrivna, vilket är negativ både 
av mänskliga och samhällsekonomiska 
skäl.   När man beskriver och jämför 
statistik brukar följande begrepp användas:  
Det relativa arbetslöshetstalet är andelen 
(%) arbetslösa av antalet personer i 
arbetskraften. Det relativa arbets-
kraftstalet (eller förvärvsfrekvens) är 
andelen (%) personer i arbetskraften av 
befolkningen 16-64 år. Förvärvsfrekvens 
kan vara viktigt som välfärdsmått.   

  

 

 
 
 
Länk  Handledning till Näringspolitiska programmet 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/F50098BCA227C1E1C125739A003C394A/$file/Narpolhandledn
nov2007.pdf 
 
Länk Viktiga remissyttranden Näringspolitik 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/DD0176C1C794BDB7C12572A000565EA1 

Befolkningen 

I arbetskraften Ej i arbetskraften 

Velat arbeta  Sysselsatta Arbetslösa 
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Tillfälligt frånvarande 


