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Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende
finansieringsinstrument inför programperioden 2021–2027 för
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att göra en förhandsbedömning
avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021–2027 för
Europeiska regionala utvecklingsfonden för målet Investering för
sysselsättning och tillväxt.
Förhandsbedömningen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående
förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna.
•

•

KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets
förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden
samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för
dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre
säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och
KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets
förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden.

Hänsyn ska vidare tas till förslaget till EU:s långsiktiga budget (MFF).
I förhandsbedömningen ska Tillväxtverket analysera behov i branscher där
det vanligtvis är långa ledtider för nya lösningar att nå marknaden samt
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behov utifrån olika typer av målgrupper. Förhandsbedömningen ska även
inkludera en analys utifrån olika territoriella förutsättningar.
I förhandsbedömningen ska Tillväxtverket vidare beskriva hur
finansieringsinstrumenten kan bidra till uppfyllandet av de särskilda målen
inom politiskt mål 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart
ekonomisk omvandling och politiskt mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare
Europa. Erfarenheter och lärdomar från genomförda utvärderingar och
relevanta utredningar ska tillvaratas.
Under arbetet ska dialog föras med relevanta aktörer på regional och
nationell nivå. Avstämning ska ske med Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) under arbetets gång.
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den
15 oktober 2020. Den slutliga förhandsbedömningen ska färdigställas i
enlighet med gällande förordningar.
Skälen för regeringens beslut

Inför programperioden 2021–2027 inom EU:s sammanhållningspolitik pågår
förhandlingar om kommissionens förslag till regelverk. Enligt förslaget till
regelverk ska stöd från fonderna genom finansieringsinstrument bygga på en
förhandsbedömning som genomförs av förvaltande myndighet.

På regeringens vägnar

Ibrahim Baylan

Åsa Lövelius Kebert
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Kopia till

Statsrådsberedningen/EU-kansliet och SAM
Justitiedepartementet/EU
Utrikesdepartementet/EI
Finansdepartementet/BAEU, BB, K, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet/F, UH och GV
Miljödepartementet/KL, ME, MM och VM
Kulturdepartementet/ CSM, Ko och KL
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IAS, JÄM och MRB
Infrastrukturdepartementet/ D, DF, HIE, TM, TP och US
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Delegationen mot segregation
Jämställdhetsmyndigheten
Kemikalieinspektionen
länsstyrelserna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Trafikverket
Universitet och högskolor
3 (4)

Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
regionerna
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Sveriges Kommuner och Regioner
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