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DEL I

Uppgifter och bedömning som krävs för samtliga europeiska struktur- och investeringsfonder
1.

FÖRÄNDRINGAR

AV
MEDLEMSSTATENS
UTVECKLINGSBEHOV
SEDAN
PARTNERSKAPSÖVERENSKOMMELSEN ANTOGS (ARTIKEL 52.2 A I EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013 (1))

a) Allmän beskrivning och bedömning av förändrade utvecklingsbehov, inklusive en beskrivning av
förändrade utvecklingsbehov som fastställts i nya relevanta landsspecifika rekommendationer som
antagits i enlighet med artiklarna 121.2 och 148.4 i fördraget.
b) Andra uppgifter, i tillämpliga fall.
Allmän beskrivning och bedömning av förändrade utvecklingsbehov
Analysen i partnerskapsöverenskommelsen och förra framstegsrapporten år 2017 har behandlats av
berörda myndigheter utifrån nytillkomna underlag och fakta och har diskuterats i relevanta
grupperingar. Beskrivningen här kan ses som en uppdatering av tidigare framstegsrapportens
bedömning. En programändring som skett är för socialfondsprogrammet till följd av att
ungdomsarbetslösheten i Sverige har minskat. Där har målgruppen för sysselsättningsinitiativet för
unga utökats, med anledning av att unga nyanlända mellan 25-29 år har tillkommit som en viktig
målgrupp. Mot bakgrund av det har det även beslutats att 10 procent av den finansiella ramen får
användas för unga som är bosatta i delregioner med en hög ungdomsarbetslöshet utanför de tre
ursprungliga stödberättigande regionerna för sysselsättningsinitiativet.
Sommaren 2018 var onormalt torr och varm i hela Sverige vilket medförde problem för både
jordbruket och skogsbruket. Det ledde till flera insatser, bland annat begärde Sverige undantag och
dispenser från vissa villkor kopplade till stöden inom fonderna EGFJ och EJFLU. Sverige valde också
att inrätta ett nationellt krisstöd till nötkreatur och får som betalades ut i slutet av november 2018.
Ytterligare nationellt stöd planeras för 2019.
De svenska vattenbruken har under 2017 och 2018 mött på motgångar som sannolikt kommer att
påverka den framtida produktionen av fisk. Flera vattenbrukare har blivit nekade nya eller ökade
miljölicenser på grund av nya tolkningar av miljölagstiftningen. Det innebär att det vanligaste
produktionssegmentet, sötvattensfiskar, måste byta till mer miljövänliga tekniker. Detta kommer kräva
stora miljöinvesteringar för vattenbruk.
Landspecifika rekommendationer
Europeiska rådet beslutar årligen om landspecifika rekommendationer utifrån en bedömning av
medlemsländernas reformarbete och en analys av den utveckling som skett mot att uppnå målen.
Partnerskapsöverenskommelsen hänvisar till rådsbesluten från 2013 och 2014, som innehöll
rekommendationer inom fyra områden: finanspolitiken, hushållens skuldsättning, bostadsmarknaden
och sysselsättningsområdet. Det var framför allt Rådets rekommendationer inom
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sysselsättningsområdet som gjorde avtryck i partnerskapsöverenskommelsen och särskilt i
socialfondsprogrammet. Rådets rekommendationer avsåg förstärkta och förbättra de insatser för
integration på arbetsmarknaden av lågutbildade och personer med invandrarbakgrund.
I Rådets senaste rekommendationer från 2018, kvarstår för Sverige att ta itu med hushållens ökande
skuldsättning, samt att främja bostadsinvesteringar och att effektivisera bostadsmarknaden.
Ekonomisk, social och miljömässig utveckling i Sverige
Svensk ekonomi har utvecklats väl under de senaste åren 2017 och 2018. Tillväxten var 2,4 procent år
2017 och förväntas ligga under 3 procent år 2018, enligt Sveriges nationella reformprogram 2018.
Regeringen utgår dock från en lägre BNP-tillväxt framöver, i takt med att resursutnyttjandet stiger.
Utvecklingen i euroområdet, Sveriges viktigaste handelspartner, har varit starkare än väntat. Samtidigt
finns risker att handelskonflikter, geopolitiska konflikter och Brexit leder till en sämre utveckling
framöver. Kommissionens Landsrapport Sverige 2018 kommer i stort fram till liknande slutsatser vad
gäller Sveriges ekonomiska situation och utveckling på kort och mellanlång sikt, men betonar också
problemen på bostadsmarknaden och utvecklingen mot ökande inkomstskillnader inom samhället.
I slutet av 2018 fanns drygt 5 miljoner sysselsatta i Sverige, vilket motsvarar en ökning på 200 000
personer sedan december 2016. Den starka arbetskraftsefterfrågan medförde att arbetslösheten
minskade till 6,2 procent i slutet av 2018. Samtidigt pekar ett fortsatt ökat antal vakanser mot en brist
på arbetskraft, framför allt med högre utbildning. Trots en positiv utveckling är arbetslösheten
fortfarande högre än perioden före den ekonomiska krisen 2008. Långtidsarbetslösheten har heller inte
minskat. Positivt är dock att ungdomsarbetslösheten har minskat de senaste åren och ligger nu under
nivåerna före den ekonomiska krisen 2008.
Sverige visar en fortsatt minskning av CO2-utsläpp och ligger enligt den senast tillgängliga mätningen
på en nivå av 53 miljon ton koldioxid-ekvivalenter, dvs mängden av en viss växthusgas uttryckt i
koldioxid som ger samma växthuseffekt. En stor del av utsläppen kan relateras till
energianvändningen. Enligt Energimyndighetens statistik har den totala mängden tillförd energi
minskat de senaste åren till 564 TWh år 2016. Förändringen ligger dock inom ramen för den
genomsnittliga variationen av tillförd energi sedan 1980-talet. Andelen fossila bränslen fortsätter också
att minska och utgjorde 28 procent av den totala energitillförseln 2016 och förklarar således till stor del
utsläppsminskningen. Andelen förnybar energi ökade kraftigt under samma period, främst genom
större andelar biobränsle och på senare år vindkraft.
Konkurrenskraft, kunskap och innovation
Analysen i partnerskapsöverenskommelsen utgår från att globalisering leder till ökat konkurrenstryck i
Sverige, vilket på många sätt påverkar strukturomvandlingen. Näringslivets omvandling är en till stor
del nyttig process, som hjälper till att öka konkurrenskraften. Det är dock många gånger nödvändigt
och önskvärt att underlätta och justera olika förnyelseprocesser med olika offentliga åtaganden och
investeringar. Dessa kräver ett brett angreppssätt med många aktörer på lokalt, regionalt och nationellt
plan, inriktade på företag i städer och på landsbygderna.
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Internationella mätningar visar att Sverige har effektiva institutioner, konkurrenskraftiga regioner och
ett dynamiskt näringsliv, med många innovativa och framgångsrika företag, som klarar olika
påfrestningar och marknadsförändringar väl. Det finns dock regionala skillnader. Framför allt
befolkningsmässigt glesa och små lokala arbetsmarknadsregioner brottas med stora demografiska
utmaningar och ett förhållandevis stort beroende av ett ensidigt näringsliv. Dessa regioner har större
utmaningar än andra regioner att klara marknadsförändringar.
Sverige investerar också mycket i forskning och utveckling. Sammantaget ligger Sverige med 3,3
procent något under den nationella Europa-2020 målnivån på 4 procent av bruttonationalprodukten,
men ändå i topp jämfört med andra EU-länder. Uppgifter från Eurostat visar dock att både företag och
högskolor/universitet ökade de absoluta forskningsutgifterna under perioden 2015-2017. Det är de
stora företagen med 250 eller fler anställda, som står för över tre fjärdedelar av de totala FoUutgifterna 2015, enligt SCB:s rapport Forskning och utveckling i Sverige 2016, men det de små och
medelstora företagen som står för ökningen av FoU-utgifterna på senare år.
Investeringar i humankapital samt forskning och utveckling tillräknas en avgörande betydelse när det
gäller att öka konkurrenskraften, vilket också understryks i partnerskapsöverenskommelsen. I flera
sammanhang bekräftas vikten av ett gott samspel mellan företag och offentliga organisationer, när det
gäller att utnyttja det tillgängliga utbildnings- och forskningssystemet på bästa sätt. Förutsättningarna
skiljer sig i hög grad åt mellan regioner, avseende exempelvis företagskultur, arbetskraftens
kvalifikationer, näringsstruktur, utbildningsorganisationer, stödtjänster för innovation och
tekniköverföring, marknadsstorlek och tillgänglighet, den administrativa kapaciteten och omfattningen
av FoU-verksamhet i regionen.
Det är därför fortsatt nödvändigt att se på regionens eller platsens samlade resurser när det gäller
konkurrenskraft, kompetens och innovation, samt den entreprenöriella förmågan. I olika analyser om
regioners, landsbygders och städers utveckling och tillväxt, visas dock att skillnaderna är stora i flera
för konkurrenskraften centrala faktorer, såsom utbildningsnivå, arbetskraftens genomsnittsålder,
jobbyten, pendlingsmöjligheter, nyföretagande, internationalisering samt infrastruktur med mera.
Dessa faktorer kommer att påverka utfallet av investeringarna på ett eller annat sätt. Att ytterligare
utveckla entreprenörskap och företagande på landsbygderna och i städer, kan vara ett sätt att bemöta
dessa olikheter, vilket på sikt kan ge en större konkurrenskraft och sysselsättning.
Att stärka relationer mellan stad och land är en viktig del av utvecklingsarbetet, inte minst genom att
bättre utnyttja potentialen i hela livsmedelskedjan. Detta förväntas leda till en ökad och hållbar
produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter,
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Den nationella livsmedelsstrategin med
sikte mot år 2030, antogs av riksdagen år 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som
omfattar hela livsmedelskedjan.
Hållbart effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
Att minska utsläpp och öka energieffektiviteten är centrala inslag i partnerskaps-överenskommelsen.
Utsläppen har minskat de senaste åren och Sverige kommer att klara de angivna nationella Europa
2020-målen. Sverige har också ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år
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2045. Den nuvarande minskningstakten på 0,5 procent per år är dock mycket mindre än den
genomsnittliga minskningstakten som skulle behövas för att nå dit. Utsläppen från inrikes transporter
står, enligt Naturvårdsverket, för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och efter en längre period av
sjunkande utsläppsvärden har utvecklingen i denna sektor stannat av på senare år. Siffror för 2017
visar att utsläppen återigen minskar trots att mängden trafik ökar. Även om industrins
utsläppsminskning under de senaste åren har stannat av så är trenden sedan 1990-talets mitt att
industrins utsläpp minskar, detta främst på grund av effektiviseringar i olika tillverkningsprocesser,
övergång till biobränslen och el, utlokaliseringar samt nedläggningar. Utsläpp i vattenmiljöer kan
också minska, exempelvis genom ökade miljöanpassningar inom vattenbruket. Flera innovativa
utvecklingar av både odlingsmetoder och fodersammansättning har potential att fortsatt minska
miljöbelastningen från svenskt vattenbruk de kommande åren. Växthusgasutsläppen från jordbruket
har successivt minskat över tid. Genom en mer effektiv produktion har inte livsmedelsproduktionen
minskat i samma omfattning och därmed har klimatpåverkan per kg produkt minskat. De senaste åren
har jordbrukssektorns trend mot minskade utsläpp avstannat, vilket bland annat förklaras av en större
spannmålsproduktion och därmed en ökad användning av mineralgödselmedel.
Eftersom klimatförändringen är ett faktum, är det viktigt att se på hur olika mänskliga aktiviteter
påverkar. Det har skapats en del nya underlag när det gäller konsekvenser av miljöpåverkan och
klimatförändringarna, som har lett till ett antal konkreta förslag på anpassningar.
Sverige har ett mål om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Att minska och på sikt avsluta beroendet av fossila bränslen är en fortsatt drivkraft för klimat- och
miljöarbetet i Sverige, som inkluderar effektivisering av energianvändningen och kompletterar övriga
miljöåtgärder riktade mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I omställningen till en fossilfri
och biobaserad samhällsutveckling, kommer det gröna och blåa näringslivet att spela en viktig roll.
Såväl genom effektivare livsmedelsproduktion, som genom utveckling av förnybara material och
biobaserad energi (se diskussionen i avsnitt 2). Redan idag sker en vidareutveckling av produktionen
som är baserad på bioråvara. Vid sidan av livsmedel, drivmedel, förnybar energi, virke och papper,
finns också en utveckling av andra produkter som kan baseras på bioråvara, som kemikalier, textilier,
plaster och hälsoprodukter. Andelen av förädlingsvärdet i Sverige är dock mindre än en tiondel och
andelen av varuexporten är ungefär en tredjedel. Bioekonomin behöver med andra ord utvecklas. Det
kommer att krävas att nya produkter utvecklas för marknader där produkter från bioekonomin idag inte
finns eller kan konkurrera.
Hållbart nyttjande av marina resurser är centralt inom den gemensamma fiskeripolitiken. Fler och fler
bestånd fiskas på nivåer i linje med målet för maximal hållbar avkastning (MSY). Målet innebär att
fiske ska ske på nivåer som bevarar fiskbestånd över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning
senast 2020. För bestånd för vilka det saknas en fullständig bedömning av maximal hållbar avkastning
grundas besluten på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. Men några bestånd står i fara att inte
nå MSY-målen innan 2020, som till exempel flera torskbestånd och europeisk ål. Inom den
gemensamma fiskeripolitiken är genomförande av landningsskyldigheten, arbetet med fleråriga planer,
skonsamma fiskemetoder och områdesskydd avgörande för att nå och bibehålla hållbart nyttjande av
akvatiska resurser.
Miljömål centrala för landsbygdsprogrammet är Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri
miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan samt Myllrande våtmarker. Inget av dessa
mål bedöms kunna nås till 2020 med befintliga styrmedel och åtgärder. Flera viktiga steg och beslut
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har tagits för att stärka arbetet och öka takten för att nå miljömålen, samtidigt som ytterligare arbete
behövs. För målet Ingen övergödning, kan man se en minskad belastning av övergödande ämnen.
Stora delar av Sverige är fortsatt starkt påverkade av tidigare näringsläckage. Målet Myllrande
våtmarker, kommer inte att nås eftersom både äldre och ny markavvattning och vattenreglering har
negativ påverkan på natur- och kulturvärden, samt ekosystemtjänster.
När det gäller målen för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, har dessa naturtyper
gradvis minskat i omfattning, vilket har haft negativ effekt på den biologiska mångfalden. Detta har
haft negativ effekt på den biologiska mångfalden och olika typer av kulturmiljöer kopplade till
odlingslandskapet. Rådgivning- och kompetensutvecklingsinsatser kommer därför att fortsatt vara
viktiga åtgärder för att motverka detta. Många arter och naturtyper saknar idag gynnsam
bevarandestatus. Sveriges möjligheter att nå miljökvalitetsmålen och internationella åtaganden om att
bevara biologisk mångfald, är beroende av fortsatt hävd av dessa marker.
Sysselsättning, anställningsbarhet och social inkludering
Tillväxten är god och Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män under
den senaste åren 2017 och 2018. För de allra flesta går det bra på arbetsmarknaden, men för vissa
svaga grupper i utsatt ställning, som exempelvis unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa,
individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, samt för många som är
utomeuropeiskt födda, är inträdet och etableringen svårare. Ungefär 75 procent av de arbetssökande
under 2017 har en utsatt ställning.
Sett till sysselsättningsmålen, är sysselsättningen i Sverige i åldersgruppen 20-64 år högre än EU2020-stategins mål på 75 procent och Sveriges nationella mål på väl över 80 procent. Detta förklaras
med ett högt arbetskraftsdeltagande bland äldre (55 år+) och bland kvinnor, jämfört med de flesta EUländer. Men även om sysselsättningen ökat för i princip alla grupper i samhället, finns det fortfarande
tydliga skillnader om hänsyn tas till var individer är födda, ålder och utbildningsnivå. Inrikes födda
män respektive kvinnor, visade 2017 på sysselsättningsgrader på 86,5 respektive 84,4 procent, medan
motsvarande sysselsättningsgrad för utrikes födda män respektive kvinnor var 74,3 respektive 65,3
procent.
I takt med den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden, har det också blivit tydligt att marknaden har
blivit mer tudelad, mellan dem som lätt får arbete och dem som uppvisar svårigheter. Det finns också
en obalans på arbetsmarknaden utifrån att arbetslösheten är hög i vissa grupper samtidigt som
efterfrågan på arbetskraft är på en hög nivå. EU 2020-strategimålet om att minska andelen av
befolkningen som är i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, är i Sverige starkt kopplat till
individers möjlighet att delta i arbetslivet.
Arbetslösheten har fortsatt att minska, både som andel av arbetskraften och i antal arbetslösa. Att
knappt hälften av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen under 2018 var utomeuropeiskt födda och
knappt hälften av alla arbetslösa saknade fullföljd gymnasieutbildning eller saknar uppgift om
utbildningsnivå, illustrerar allvarliga strukturella problem på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden
för personer med funktionsnedsättning har legat stadigt på relativt låg nivå medan den ökat för övriga
befolkningen. En annan viktig faktor är ålder, eftersom äldre som förlorat sina arbeten uppvisar
fortsatta svårigheter att återgå till nytt arbete och riskerar därför att antingen fastna i arbetslöshet eller
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falla ur arbetskraften helt. Den stora tillväxten av inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa,
förklaras främst av en ökad utomeuropeisk flykting- och anhöriginvandring. Under 2017 var antalet
deltagare i etableringsuppdraget det högsta hittills och åtta av tio nya jobb tillsattes av utrikes födda.
Arbetslösheten har minskat bland unga kvinnor och män (15-24 år) sedan 2013. En viktig aspekt vid
internationella jämförelser är att unga i Sverige växlar oftare mellan studier och arbete och har korta
arbetslöshetsperioder. Detta återspeglas i att endast 10-15 procent av de arbetslösa unga återfinns som
arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sex månader senare. Unga med svaga
studieresultat har dock länge varit en av de största riskgrupperna för att fastna i arbetslöshet. Den stora
tillväxt av unga nyanlända som kommit till Sverige under eller i slutet av sin reguljära skolgång
riskerar att öka gruppen ytterligare.
Territoriella förutsättningar, obalanser och flaskhalsar
Sveriges territoriella förutsättningar när det gäller geografi och infrastruktur, motsvarar i stort
beskrivningen i partnerskapsöverenskommelsen från 2014. Det finns tecken på en fortsatt
koncentration av ekonomiska aktiviteter till storstadslänen. Tillväxten begränsas dock inte till
storstadslänen, utan sker i samtliga delar av landet, i städer och på landsbygderna och är dessutom inte
sällan i nivå med tillväxten i storstadsregioner. Samtidigt har skillnaderna i tillväxten mellan olika
regioner ökat de senaste åren. Detta beror inte bara på att huvudstadsregionen har utvecklats mycket
bra, utan det beror också på övriga regioners mer varierande tillväxt. Bland annat har de
råvarubaserade regionerna i norr upplevt en viss avmattning på senare år, efter en period med en
exceptionellt god utveckling. Vissa regioner präglade av tillverkningsindustri har visat på en mer
ansträngd utveckling även under 2017-2018. Detta till trots, är sysselsättningsförändringen positiv i de
allra flesta län. Överflyttningar av sysselsatta från tillverkning till mer lågproduktiva sektorer pekar
dock på vissa utmaningar framöver.
Strukturomvandlingen kommer att fortsätta och påverkar landets olika delar på olika sätt. Närhet till
större orter och marknader underlättar nödvändig anpassning och förnyelse i näringslivet och på
arbetsmarknaden. Inte heller på sikt kommer den territoriella obalansen att minska. Framför allt i
mindre regioner med glesa strukturer, kommer faktorer så som en åldrande befolkning och fortsatt
minskning av andelen yngre, att påverka möjligheten för kompetens- och kunskapsförsörjning. Den
betydande invandringen de senaste åren har påverkat hela Sverige och utgör på många håll ett
efterlängtat tillskott av invånare och arbetskraft. Det finns dock kvarstående utmaningar som måste
lösas för att på sikt behålla detta tillskott. Regioner med glesa strukturer brottas med stora utmaningar
kopplade till bristfälliga kommunikationer och begränsad tillgång till service, vilket försvårar för både
näringslivsutveckling och befolkningstillväxt.
Sverige karakteriseras av en blandning av städer, landsbygder och stora områden med glesa strukturer
med långa avstånd till olika marknader. En sådan heterogenitet gör det extra angeläget att se på länkar
och flöden mellan och inom landet i ett funktionellt perspektiv. Detta inte minst när det gäller
arbetskrafts-, kompetens och kunskapsförsörjning, som på många olika sätt formas av de regionala och
lokala förutsättningarna. Den pågående utbyggnaden och anpassningen av transport- och
kommunikationsinfrastruktur, inklusive bredband, anses därför spela en viktig roll och kan på sikt öka
olika platsers attraktivitet.
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2. FRAMSTEG SOM

GJORTS I FRÅGA OM EU:S STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR
ALLA OCH DE FONDSPECIFIKA UPPDRAGEN GENOM DE EUROPEISKA STRUKTUR- OCH
INVESTERINGSFONDERNAS BIDRAG TILL DE VALDA TEMATISKA MÅLEN, SÄRSKILT FÖR DE DELMÅL
SOM ANGES I RESULTATRAMARNA FÖR VARJE PROGRAM OCH DET STÖD SOM ANVÄNTS TILL
KLIMATFÖRÄNDRINGSMÅL (ARTIKEL 52.2 B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

a) En beskrivning och bedömning av de framsteg som gjorts för att uppnå de nationella Europa 2020målen 3) och av hur de europeiska struktur- och investeringsfonderna bidragit till detta, med
hänvisning till de delmål som anges i resultatramarna, och till det stöd som använts till
klimatförändringsmål, i tillämpliga fall.
b) En beskrivning och bedömning, med hänvisning till de delmål som anges i resultatramarna och i
tillämpliga fall till det stöd som använts till klimatförändringsmål, av hur de europeiska strukturoch investeringsfonderna har bidragit till genomförandet av de tematiska målen samt av de
framsteg som gjorts för att uppnå de förväntade huvudresultaten för varje tematiskt mål enligt vad
som fastställts i partnerskapsöverenskommelsen, i förekommande fall med en beskrivning av hur
de europeiska struktur- och investeringsfonderna bidragit till att uppnå ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning, med hänvisning till de delmål som anges i resultatramarna för varje
program.
c) En beskrivning av hur ESI-fonderna bidrar till relevanta landsspecifika rekommendationer.
d) En beskrivning av hur de förändrade utvecklingsbehoven har hanterats av de europeiska strukturoch investeringsfonderna, i tillämpliga fall.
e) Endast för 2019 års rapport: en sammanfattande analys av uppgifterna i tabell 2 och en bedömning
av anledningarna till att delmålen inte uppnåtts och av åtgärder som ska vidtas för att åtgärda
detta.1
f) Andra uppgifter, i tillämpliga fall.
a) Framsteg som gjorts och de Europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag
Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt ger en målbild på flera viktiga områden.
Sverige har nationella målsättningar för Europa 2020-strategin, som i de flesta fall är mer långtgående
än EU:s gemensamma mål. I Partnerskapsöverenskommelsen anges höga tal vad gäller
sysselsättningsgrad, ca 80 procent, FoU-investeringar, 3,38 procent, tillgång till bredband 100 Mbit, ca
70 procent, och minskade växthusgaser, 20 procent. Även i förhållande till de nationella
målsättningarna ligger Sverige bra till, i fråga om måluppfyllelse, i de flesta områden. Men vissa
svårigheter att nå de nationella Europa 2020-målen kan noteras inom området FoU-investeringar, samt
energieffektivisering.
I Sverige omsluter ESI-fonderna en budget på cirka 8 miljarder euro, inklusive svensk medfinansiering
under perioden 2014-2020. ESI-fonderna ska bidra till de övergripande europeiska målen i Europa
1
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2020-strategin. Detta ska ske genom att ESI-fondernas prioriteringar är i linje med prioriteringarna i
Europa 2020-strategin. ESI-fonderna bidrar gemensamt till framsteg i olika övergripande
prioriteringsområden. Här ges en kort överblick över volym och framsteg för respektive fond.
Valutakurs och bas för redovisningen
Utfallen för de tematiska målen baseras på stödberättigande kostnader per den 31 december 2018
(både EU-medel och svensk medfinansiering) fördelat på beslut om stöd och utbetalat stöd samt i
förhållande till resultatramarna för de olika programmen. Valutakursen som används är 8,39 kr per
euro, vilket är den fastställda programkursen i svensk förordning. För regionala utvecklingsfondens
program samt för socialfonden och havs och fiskerifonden gäller detta alla uppgifter utom de uppgifter
som är kopplade till resultatramverket, där de attesterade uppgifterna används med tillhörande
valutakurs som gällde vid respektive attestering.
Programmens omfattning och genomförande
Regionala utvecklingsfondens nio program har en sammanlagd budget på cirka 1,9 miljarder euro
inklusive medfinansiering för hela programperioden. I slutet av 2018 var 39 procent av medlen
utbetalda och 87 procent av budgeten var beslutad.
De sex prioriteringarna för landsbygdsfonden bidrar till nio av de elva tematiska målen. Budgeten för
landsbygdsprogrammet uppgår till 4,4 miljarder euro (EU+SE). I slutet av år 2018 var ca 67 procent
av programmets budget beslutad och ca 50 procent utbetald. På totalnivå följer utfallet för de tematiska
målen förväntade nivåer. Inom varje tematiskt mål ingår delåtgärder som visar en mer splittrad bild,
med alltifrån högt utnyttjande till eftersläpningar. I förhållande till resultatramverket har såväl de
finansiella som de fysiska delmålen uppnåtts i slutet av år 2018 för samtliga prioriterade områden i
landsbygdsprogrammet. I de flesta fall med god marginal.
Havs- och fiskeriprogrammets budget uppgår till ca 173 miljoner euro. Åtgärderna inom
programmets sex unionsprioriteringar bidrar till totalt tre av de elva tematiska målen. Vid slutet av
2018 var knappt 55 procent av programmets budget beslutad och ca 22 procent utbetald. Efterfrågan
inom programmet är generellt god även om det förekommer skillnader mellan specifika åtgärder.
Utfallet för de tematiska målen ligger inom ramen för de förväntade nivåerna. Samtliga av de delmål
som fastställts för finansiella och fysiska indikatorer i programmets resultatram har uppnåtts.
Budgeten för socialfondsprogrammet uppgår till 1,5 miljarder euro, inklusive
sysselsättningsinitiativet för unga2. 83 procent av programmets budget var beslutat 2018 och 39
procent av kostnaderna var godkända/utbetalda. Socialfondsprogrammet bidrar till totalt tre av de elva
tematiska målen: tematiskt mål 8, 9 och 10. Samtidigt förväntas en del av insatserna inom tidigare
nämnda mål bidra till tematiskt mål 3 och 4. Närmare 159 000 deltagare har påbörjat insatser i
Socialfondens programområden, varav nästan 92 000 kvinnor och 67 000 män. I programområde 1
(som primärt bidrar till tematiskt mål 8) har drygt 24 000 deltagare avslutat insatsen varav 70 procent
2
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kvinnor och 30 procent män. I programområde 2 och 3 (som primärt bidrar till tematiskt mål 9 och 10)
har drygt 57 000 deltagare hunnit avsluta insatsen. Av dem har 62 procent haft en mätbar positiv
utveckling och befinner sig i sysselsättning, studier eller praktik/lärlingsutbildning eller så har de gått
från att tidigare vara inaktiva till att bli aktivt arbetssökande. I socialfondsrapporten, november 2018,
redovisas långsiktiga resultatindikatorer sex månader efter att deltagarna avslutat insatsen för olika
programområden samt direkta resultat. Resultatet för deltagare inom programområde 1 är att 40
procent förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter projektens slut. Det ligger över
programmets förväntade mål.
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling Programmet har en sammanlagd
budget på cirka 33 miljoner euro inklusive medfinansiering för hela programperioden. I slutet av 2018
var cirka 15 procent av medlen utbetalda och cirka 53 procent av budgeten var beslutad. Detta program
är programmerat på tematiskt mål 9, men kan beröra investeringsprioriteringar inom andra tematiska
mål.
De lokala utvecklingsgrupperna (LAG) har tagit fram lokala strategier som omfattar åtgärder från
samtliga fonder. Lokalt ledd utveckling ingår i landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet. Principen är att ett stöd enbart kan finansieras av en fond.
Genomförandet av de tre övergripande målen
De tre övergripande målen är: Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation, Förstärka hållbart
effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt och Öka sysselsättningen, främja
anställningsbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.
Regionala utvecklingsfondens nio program, landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet
och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling har en sammanlagd budget på
cirka 2,6 miljarder euro till förfogande, för prioriteringen Främja konkurrenskraft, kunskap och
innovation. 70 procent av regionala utvecklingsfondens nio program, 29 procent av
landsbygdsprogrammet och 19 procent av havs-och fiskeriprogrammet planeras att investeras inom
detta område. En sammanfattande bedömning är att fonderna har kommit olika långt i arbetet för att
uppnå uppsatta mål. Merparten av delmålen i resultatramverket nås inom de tre ovan nämnda
tematiska områden (1, 2 och 3).
3,1 miljarder euro satsas på den övergripande prioriteringen Förstärka hållbart effektivt nyttjande av
resurser för en hållbar tillväxt. Ungefär 60 procent av medlen tillhandahålls via
landsbygdsprogrammet, som har en viktig roll inom denna prioritering. Resterande investeringar sker
inom ramen för regionala utvecklingsfondens nio program, som planeras att ha investerat 20 procent
av fondens totala budget och havs- och fiskeriprogrammet, som förväntas investera 69 procent av sina
medel. inom detta område. Resultat i mening av avslutade projekt börja visa sig även om strukturella
förändringar är svåra att visa på snarare inkrementella, enligt utvärderingarna. Merparten av delmålen i
resultatramverket nås inom tematiskt mål 4, 5 och 6.
Socialfondsprogrammet, landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet och regional- och
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling investerar tillsammans 1,8 miljarder euro i
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prioriteringen Öka sysselsättningen, främja anställningsbarhet och förbättra tillgängligheten till
arbetsmarknaden under programperioden. Sammantaget har insatser som motsvarar denna prioritering
kommit igång väl.
b) De europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag till genomförandet av de tematiska
målen
Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Tematiskt mål 1)
Insatser inom detta område ska främja framväxten av miljöer för forsknings- och
innovationsinfrastruktur, för att förstärka samspelet mellan forskningsmiljöer och små och medelstora
företag. Enligt partnerskapsöverenskommelsen ska detta resultera i ökat utbyte mellan näringsliv och
forskning, framför allt när det gäller små och medelstora företag, eftersom det anses leda till fler
innovationer hos företag.
Regionala utvecklingsfondens program
Tematiskt mål 1 är det näst största inom regionala utvecklingsfondens nio program under
programperioden 2014-2020 och omfattar cirka 488 miljoner euro. Regionala utvecklingsfondens nio
program har investerat i projekt som avser att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Efterfrågan på projektmedel från regionala utvecklingsfondens program har varit god och andelen
beslutade medel hög. Merparten av delmålen nås inom tematiskt mål 1. Det flesta program har redan
2018 beslutat om större delen av de totala medlen inom insatsområdet, totalt sett är det ändå 85 procent
beslutade medel. Det är ändå svårt att värdera framstegen och resultaten utifrån dessa insatser,
eftersom de, enligt de utvärderingar som har gjorts, börjar visa sig först efter att några år har gått. Det
bör noteras att andelen utbetalda medel är relativt god men att det förekommer skillnader mellan de
olika programmen inom regionala utvecklingsfonden.
När det gäller smart specialisering har Sverige baserat de nationella prioriteringarna på existerande
strategier och verktyg. Exempel på detta är innovationsstrategin, föreliggande forskningsproposition
och ett antal olika program på Vinnova, Tillväxtverket och andra forsknings- och
innovationsfinansiärer. Exempel som kan nämnas är Vinnväxt, Strategiska innovationsområden och
Regionala klusterprogrammet. I samtliga regionala strukturfondsprogram är en prioritering av
styrkeområden gjord och dessa har självklart varit centrala för urval av projekt. Dessutom har flera län
utvecklat egna smarta specialiseringsstrategier. Detta arbete har kommit olika långt i Sverige och har i
olika utsträckning integrerats i urvalet av projekt i regionala utvecklingsfondens nio program. Det
finns exempel på regioner som satsar brett på ett flertal projekt inom många områden och andra
regioner som satsar smalare.
Landsbygdsprogrammet
Inom landsbygdsprogrammet finns 217 miljoner euro tillgängliga under programperioden, för att
stärka innovationer på landsbygden och för att sprida forskning till lantbrukare och landsbygdsföretag.
Till och med år 2018 har 48 procent av budgeten intecknats i beslut, men bara knappt 8 procent av
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budgeten har betalats ut. Det låga utfallet, särskilt när det gäller utbetalat stöd kan delvis förklaras av
sen igångsättning. För flera av delåtgärderna som ingår i målet ligger utfallet i linje med förväntad
nivå. För vissa andra kan man se ökande söktryck och beslutstakt. Några delåtgärder släpar efter. Detta
tematiska område motsvarar delvis landsbygdsprogrammets prioritering 1. Prioriteringen är horisontell
och ingår i samtliga övriga prioriterade områden i och den saknar angivet mål i resultatramen.
Insatserna inom tematisk mål 1 inom landsbygdsprogrammet handlar om att främja innovation,
samarbete och utveckling av kunskap på landsbygden och stärka banden mellan jordbruk,
livsmedelsproduktion och skogsbruk, samt forskning och innovation. Det europeiska
innovationspartnerskapet för jordbruk, trädgård och rennäring ger möjlighet för jordbruksföretag att
delta i så kallade innovationsgrupper med praktiker, rådgivare och forskare. Satsningarna skapar också
möjlighet för företagare att knyta internationella kontakter och delta i projekt inom ramen för Horisont
2020. Det kan handla om tematiska nätverk eller multiaktörsprojekt. Det finns två typer av
innovationsstöd: gruppbildningsstöd och stöd för att genomföra innovationsprojekt. Ämnesområdena
är bland annat förnybar energi, renskötsel, livsmedelsförädling, nya grödor och ny teknik för ökad
resurseffektivitet i växtodling och husdjursskötsel.
Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
(Tematiskt mål 2)
Insatser inom detta område ska bidra till att ge företag, organisationer och hushåll i hela landet
möjlighet att dra nytta av de möjligheter som digitalisering ger, så att arbetsmetoder kan effektiviseras
och nya tjänster och affärsmodeller utvecklas. Merparten av medlen har investerats i bredband där
kommersiella förutsättningar för utbyggnad av bredband saknas. Bredband med hög
överföringskapacitet anses ha stor betydelse för tillväxt, möjligheten att driva företag och
tillhandahålla samhällsservice. Inom tematiskt mål 2 sker även investeringar för utveckling av nya
digitala lösningar, utbyggnad av offentliga e-tjänster och för att främja digitalisering i företag.
Jordbruksverket och Tillväxtverket är de två förvaltande myndigheterna för bredbandsstöden genom
ESI-fonderna. Jordbruksverket har ansvar för stöd gällande accessnät, medan Tillväxtverket ansvarar
för stöd gällande ortssammanbindande nät i tre av de regionala strukturfondsprogrammen. Regeringen
har gett Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att samverka kring frågeställningar, inklusive
uppföljningar och utvärderingar, som rör bredbandsutbyggnad inom ramen för de regionala
strukturfondsprogrammen och landsbygdsprogrammet. Detta för att skapa ett helhetsperspektiv på
investeringarna. Post- och telestyrelsen har även ett regeringsuppdrag att bistå Jordbruksverket och
Tillväxtverket i frågor som rör bredbandsstöd. Jordbruksverket och Tillväxtverket ska vidare
konsultera Post- och telestyrelsen i arbetet med samverkan kring de olika bredbandsstöden.
Inom ramen för landsbygdsprogrammet uppgår budgeten för bredband till drygt 506 miljoner euro
samt cirka 82 miljoner euro genom de regionala strukturfondsprogrammen i norra Sverige (164
miljoner för Regionalfonden med medfinansiering). Dessa investeringar innebär en avsevärd ökning av
antalet företag och hushåll med möjlig tillgång till snabbt bredband.
Regionala utvecklingsfondens program
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Utvecklingen har varit god avseende beslutade medel i regionala utvecklingsfondens tre program för
insatser inom detta målområde. Den totala budgeten för bredband uppgår till 165 miljoner euro och till
och med 2018 har ungefär 87 procent av medlen beslutats upp. Det är, enligt utvärderingen som görs
av Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala i samarbete mellan den regionala utvecklingsfonden och
landsbygdsprogrammet med Post- och Telestyrelsen som expertmyndighet, svårt att värdera
framstegen utifrån dessa insatser, eftersom de tar tid att länka transportnät till accessnät och få de
senare byggda. Det bör noteras att andelen utbetalda medel är hög för den regionala utvecklingsfonden
men lägre för landsbygdsprogrammet. Samtliga tre nordliga programområden i den regionala
utvecklingsfonden har uppnått sina delmål kopplade till resultatramverket. I samtliga tre nordliga
programområden har det förutom bredband beviljats projekt med tonvikt på utveckling av offentliga etjänster men även projekt som arbetar med entreprenörsstödjande aktiviteter, e-hälsa och e-handel. I
Småland och Öarna och Skåne Blekinge, de enda programområden som har lagt medel i tematiskt mål
2 utan att satsa på bredband, har inte uppnått sina delmål kopplade till resultatramverket.
Landsbygdsprogrammet
I tematiskt mål 2 ingår delåtgärden bredband som omfattas av landsbygdsprogrammets prioritering 6.
Till och med år 2018 har 85 procent av budgeten intecknats i beslut, men bara knappt 15 procent har
betalats ut, om förskottsutbetalningar räknas bort. Redan från början av programperioden har
söktrycket varit högt på bredbandsstödet. Trots en stor efterfrågan och ett stort antal beviljade
investeringar har ansökningar om utbetalning inte kommit in i den takt som förväntades. Den
förväntade takten baserades på förhållanden från förra programperioden. Det har dock visat sig att den
ursprungliga kalkylen skiljer sig markant från det faktiska utfallet. Den stora skillnaden beror på
ändrad struktur med andra typer av projektägare och att bredbandsprojekten är betydligt större nu än
under förra programperioden. Skillnaden i struktur och storlek innebär, allt annat lika, en längre ledtid
mellan det att projekten beviljas till dess att de genererar faktiska utbetalningar. Även flaskhalsar i
genomförandet påverkar utbetalningstakten. Det låga utfallet på utbetalningssidan innebar en risk för
att resultatramens delmål för prioritering 6 skulle missas. Vid en programändring som genomfördes
under 2018 har delmålet sänkts samtidigt som insatser har gjorts för att öka utbetalningstakten.
Åtgärderna innebär att resultatramens delmål uppfylls med god marginal.
Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Tematiskt mål 3)
Insatser på detta område ska bidra till att stärka små och medelstora företag, vilket i sin tur bidrar till
Europa 2020-målen om forskning och innovation samt sysselsättning. Små och medelstora företag står
för en betydande del av sysselsättningen i ekonomin. Det har också visat sig att snabbväxande företag
har stor betydelse för sysselsättningen. Förekomsten av marknadsmisslyckanden i form av
informations-asymmetrier kan göra det motiverat med åtgärder för att förbättra tillgången till
finansiering för företagen, bland annat i form av riskkapital.
Regionala utvecklingsfondens program
Detta tematiska mål syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Det är det
största tematiska målet inom regionala utvecklingsfondens nio program. Resursmässigt omfattar det
tematiska målet cirka 634 miljoner euro inklusive medfinansiering. Andelen beslutade medel inom
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detta tematiska område uppgår till nära 90 procent. Insatserna inom området syftar till stärkt
konkurrenskraft i små och medelstora företag, genom investeringar i projekt, vars verksamhet kan
delas in i riskkapital, internationalisering, organisationsutveckling, stärkta nätverk, och ett ökat
entreprenörskap. Utvärderingar visar på goda framsteg när det gäller revolverande medel ämnade till
riskkapital både i de åtta regionala programmen och gröna fonden medan fond-i-fondsatsningen ännu i
stort sett inte har kommit igång.
Efterfrågan och söktryck i tematiskt mål 3 har varit hög inom regionala utvecklingsfonden. De flesta
program har fram till och med 2018 beslutat om samtliga medel för hela programperioden. Även när
det gäller nivån på utbetalningar ligger programmen inom detta tematiska mål bra till. Merparten av
alla delmål nås.
Även regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling bidrar till detta mål, men är
programmerat under tematiskt mål 9 och resultatet redovisas där.
Landsbygdsprogrammet
Tematiskt mål 3 omfattar merparten av prioritering 2 och 3 i landsbygdsprogrammet. Budgeten för
tematiskt mål 3 uppgår till drygt 427 miljoner euro. Till och med år 2018 har knappt 73 procent av
budgeten intecknats i beslut och mer än 52 procent har betalats ut. Utfallet ligger något över förväntad
nivå. Resultatramens delmål uppnås med godkänd nivå för prioritering 2 och med god marginal för
prioritering 3.
Insatserna inom tematiskt mål 3 inom landsbygdsprogrammet handlar om konkurrenskraft, korta
livsmedelskedjor, djurvälfärd och nya jobb. Inom delåtgärden investeringar i jordbruk, trädgård och
rennäring är ny-, om- och tillbyggnader av djurstallar till framför allt nöt (mjölk- och köttproduktion)
den vanligaste investeringen, men även exempelvis fast inredning/utrustning till byggnader, växthus,
foderhantering, odlingstunnlar och bikupor och anläggningar för dränering. Inom delåtgärden startstöd
till jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag är den största andelen nötköttsproduktion, tätt följd av
mjölkproduktion och växtodling. Inom djurvälfärd lämnas ersättning för extra djuromsorg som
jordbrukare åtar sig att utföra för suggor, får eller mjölkkor. Inom delåtgärden förädlingsstöd har
framförallt förädling av mejeri- kött- och charkprodukter beviljats stöd. Förädling och försäljning av
egenproducerade jordbruksprodukter är vanligast. Försäljningen sker ofta i egen butik på gården.
Många startar upp egna små gårdsmejerier, där den gemensamma nämnaren är att producera
mjölkprodukter lokalt som kan säljas på gården eller i närområdets butiker. Andra investerar i
förädlingsanläggningar på sin egen gård för att få möjlighet att förädla kött från sin egen produktion
och oftast också sälja produkterna i sin gårdsbutik. Det man förädlar till kan vara allt från lufttorkade
skinkor, korvar från skogsgris och vilt, hamburgare gjord på renkött, till köttlådor.
Havs- och fiskeriprogrammet
Budgeten för tematiskt mål 3 i havs- och fiskeriprogrammet uppgår till drygt 30 miljoner euro. I målet
ingår insatser inom programmets unionsprioritering 1, 2 och 5. Vid slutet av 2018 hade ca 70 procent
av budgeten intecknats i beslut och nästan 24 procent betalts ut. Beviljandegraden överstiger förväntat
utfall och utbetalningarna förväntas därför också öka under kommande period. Samtliga delmål i
programmets resultatram med koppling till tematiskt mål 3 har uppnåtts. Åtgärder inom havs och
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fiskeriprogrammet med koppling till tematiskt mål 3 handlar bland annat om främja konkurrenskraft
och lönsamhet för företagen inom fisket, stärkt konkurrenskraft och lönsamhet för vattenbruket och
bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Socialfondsprogrammet
Socialfondsprogrammet har beslutat om stöd till 44 projekt som bedöms bidra till detta tematiska mål.
Det beslutade stödet uppgår till 90 miljoner euro. SME är en utpekad målgrupp inom Socialfonden
men den har dock varit svår att nå som en följd av högkonjunkturen.
Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Tematiskt mål 4)
För att bidra att till Europa 2020-målen om minskade växthusgaser och förnybar energi uppnås,
kommer ESI-fonderna att stödja och påskynda utvecklandet av ny och ren teknik, kunskap och
metoder, inklusive energieffektivisering, liksom att öka användandet av dessa, för att främja en
koldioxidsnål ekonomi och därmed främja en hållbar tillväxt och sysselsättning.
Regionala utvecklingsfondens program
Enligt partnerskapsöverenskommelsen ska regionala utvecklingsfondens nio program bidra till
måluppfyllelsen genom att främja en effektivare energianvändning, samt genom utveckling och
användning av förnybar energi. Dessutom ska insatserna bidra till att utveckla teknik för minskade
utsläpp i alla led. I detta tematiska mål ingår 20 procent av de medel från regionala utvecklingsfonden
som tilldelats Sverige för programperioden 2014 - 2020. Det är en kraftig ambitionshöjning i relation
till de insatser på området som gjordes i den förra programperioden. Insatserna bidrar även till Europa
2020-målet om sysselsättning och FoU. Den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-Plan)
syftar till, att med förenade ansträngningar utveckla den teknik som behövs för att möta
klimatförändringarna och säkra EU:s energiförsörjning och konkurrenskraft.
Samtliga av regionala utvecklingsfondens program innehåller insatser för att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi, tematiskt mål 4. Storleken på insatserna varierar mellan olika program. 340
miljoner Euro har totalt budgeterats till detta tema. Beslutade graden är ungefär 83 procent. I det
nationella regionalfondsprogrammet omfattas nästan hälften av medlen detta tematiska mål.
Efterfrågan på medel inom tematiskt mål 4 har varierat mellan olika program vilket medfört att ett
flertal program sänkt de finansiella delmålen. Trots detta kommer flera program inte nå samtliga
delmål vilket främst beror på en trög start med få ansökningar med tillfredsställande kvalitet och
konkurrens. Tillväxtverket och andra aktörer har vidtagit åtgärder för att öka söktrycket inom tematiskt
mål 4. Dessa insatser har gett positiva resultat i form av fler ansökningar vilket ger goda möjligheter
att vi kan hämta hem en del av eftersläpningen mot slutet av programperioden.
Landsbygdsprogrammet
Tematiskt mål 4 omfattar en del av prioritering 5 i landsbygdsprogrammet. Budgeten för tematiskt mål
4 uppgår till drygt 60 miljoner euro. Till och med år 2018 har drygt 32 procent av budgeten intecknats
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i beslut och närmare 16 procent har betalats ut. Utfallet ligger under förväntad nivå, även om söktryck
och antal beviljade ärenden har ökat under 2018, se mer om detta nedan. Det låga utfallet hittills
innebar en risk att resultatramens delmål skulle missas. Vid en programändring som genomfördes
under 2018 har delmålet sänkts, vilket innebär att delmålet för prioritering 5 uppfylls. Hela prioritering
5 i landsbygdsprogrammet bidrar till klimatförändringsmålen, vilket knyter an till tematiskt mål 4.
Insatserna inom tematiskt mål 4 inom landsbygdsprogrammet handlar om satsningar på
energieffektivisering och förnybar energi, samt att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
Beviljade investeringar inom delåtgärden jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag och
investeringsstöd för energieffektivisering och förnybar energi finns till största delen inom
energieffektivisering, t.ex. i form av byte av isolering, ventilation och belysning. Stöd kan även ges för
att anlägga energiskog, men intresset för detta är mycket lågt, med endast ett fåtal ansökningar. Inom
delåtgärden investeringsstöd för att minska växthusgaser och ammoniak handlar de flesta beviljade
stöd om att öka lagringskapaciteten för gödsel, teknik för spridning och nedmyllning av gödsel samt
rötrestlagring. Nära hälften av beviljat stödbelopp går till gårdar med mjölkproduktion.
Beviljade investeringar inom delåtgärden företag på landsbygden och investeringsstöd för att minska
växthusgaser och ammoniak är oftast om- och tillbyggnad av biogasanläggningar. Inom
investeringsstöd för energieffektivisering och förnybar energi har största delen beviljats investeringar i
bioenergi och därefter investeringar i solcellspaneler.
De förväntade målvärdena inom detta område baserades på erfarenheter från förra programperioden.
Inom detta område utgör biogasinvesteringar den budgetmässigt största åtgärden. Utvecklingen när det
gäller investeringar i biogas avviker kraftigt från vad som gällde förra perioden. Då utvecklingen för
övriga områden i stort sett överensstämmer med förra perioden, är det framför allt
biogasinvesteringarna som påverkar målvärdet. Det låga utfallet i denna del förklaras därför främst av
den låga efterfrågan på stöd till gödselbaserad biogas på grund av en marknadssituation med
lönsamhetsproblem. När det gäller marknadsläget har all bioenergi, beroende på bland annat låga oljeoch elpriser, haft svårt att hävda sig i Sverige de senaste åren. Detta gäller även för biogasen. En annan
faktor som förklarar det låga utfallet är att ansökningstrycket påverkas av att det finns andra nationella
finansieringskällor att ansöka från (Klimatklivet). Vidare tar det lång tid att få alla tillstånd och övriga
beslut som krävs för investeringsstöd till gödselbaserad biogas. Från politiskt håll är man angelägen
om att behålla stödformen och man är inte nöjd med biogasens utveckling. Flera insatser har initierats
för att stärka dess konkurrenskraft, bland annat en utredning på regeringens uppdrag om hur biogasens
nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på både kort
och lång sikt.
Socialfondsprogrammet
Socialfondsprogrammet har beslutat om stöd till sex projekt som bidrar till detta tematiska mål. Stödet
uppgår till 33 miljoner euro, vilket är högre än det finansiella målet för insatser inom detta område.
Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar
(Tematiskt mål 5)
Insatser på detta område omfattar endast landsbygdsprogrammet och ska bidra till att motverka
negativa effekter av klimatförändringar, bland annat i enlighet med meddelandet En EU-strategi för
anpassning till klimatförändring. EU:s strategi för Östersjöregionen kan utnyttjas som plattform för
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samverkan och kunskapsutbyte i klimatanpassningsfrågor mellan länderna kring Östersjön.
Tematiskt mål 5 omfattar en stor del av prioritering 4 i landsbygdsprogrammet. Budgeten för tematiskt
mål 5 uppgår till knappt 1,3 miljarder euro. Till och med år 2018 har över 65 procent av budgeten
betalats ut. Utfallet ligger nära förväntad nivå. Resultatramens delmål för 2018 är uppfyllt för
prioritering 4. Hela prioritering 4 i landsbygdsprogrammet bidrar till klimatförändringsmålen, vilket
knyter an till tematiskt mål 5. Insatserna inom tematiskt mål 5 handlar om klimat och miljö och syftar
till att återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket. Insatserna
främjar även anpassning i samband med klimatförändringar. De består av femåriga arealbaserade
miljöersättningar och olika typer av miljöinvesteringar inom jord- och skogsbruk.
Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser (Tematiskt mål 6)
Insatser på detta område knyter an till flaggskeppsinitiativet ”Ett resurseffektivt Europa”, som syftar
till att skapa en ram för att stödja omställningen till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi.
Särskilda miljömål anges i EU:s regelverk på miljöområdet och på EU-nivå. Här ingår även åtgärder
som bidrar till målen i EU:s strategi för Östersjöregionen, att Östersjön ska ha rent vatten och att
Östersjön ska ha en rik och levande biologisk mångfald.
I Sverige har landsbygdsprogrammet och havs och fiskeriprogrammet tillsammans en budget på cirka
1, 4 miljarder euro för insatser inom detta tematiska mål.
Landsbygdsprogrammet
Tematiskt mål 6 omfattar en stor del av prioritering 4 i landsbygdsprogrammet. Till och med år 2018
har över 65 procent av budgeten betalats ut. Utfallet ligger nära förväntad nivå. Resultatramens delmål
för 2018 är uppfyllt för prioritering 4. Hela prioritering 4 i landsbygdsprogrammet bidrar till
klimatförändringsmålen, vilket knyter an till tematiskt mål 6.
Insatserna inom tematiskt mål 6 handlar om miljö i jord- och skogsbruk. De består huvudsakligen av
femåriga areal- och djurbaserade miljöersättningar och olika typer av miljöinvesteringar inom jordoch skogsbruk. Miljöersättningarna kan avse betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker
och slåtterängar, vallodling, skötsel av våtmarker och dammar, minskat kväveläckage, skyddszoner (på
åkermark mot vattendrag eller för att minska erosion och skador från vägsalt), fäbodar samt hotade
husdjursraser. Även ekologisk produktion och kompensationsstöd till områden med sämre
förutsättningar att bedriva jordbruk tillhör gruppen arealbaserade ersättningar. Intresset för och
anslutningen till flera av miljöersättningarna har hittills varit relativt god och de genomförs i förväntad
takt och omfattning. En programändring som godkändes i februari 2018 innehöll omräkningar av vissa
målvärden så att de nu speglar anslutningen i andra halvan av programperioden när åtaganden från
förra programperioden är avslutade, i stället för den högsta anslutningen under perioden.
Stöd till miljöinvesteringar kan avse stängsel mot rovdjur, engångsröjning av betesmark, reglerbar
dränering, anläggning och restaurering av våtmarker och dammar, anläggning av tvåstegsdiken, ,
återskapa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet samt bevara och utveckla skogens
miljövärden. För miljöinvesteringarna visar utfallet en splittrad bild. En förklaring till det är att de
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olika delåtgärderna startade vid olika tillfällen och att ansökningar tas emot på olika sätt: löpande
ansökansperiod, utlysning eller upphandling.
Havs- och fiskeriprogrammet
Havs- och fiskeriprogrammets bidrag till tematiskt mål 6 omfattas av insatser inom programmets
unionsprioritering 1, 2, 3 och 6. Insatsernas sammanlagda budget uppgår till drygt 111 miljoner euro
vilket motsvarar nästan 69 procent av den totala programbudgeten. Till och med 2018 hade 50 procent
av avsatt budget intecknats i stöd och drygt 22 procent betalats ut. Även om utfallet ligger något under
förväntade nivåer är samtliga delmål i programmets resultatram uppfyllda. Insatser inom tematiskt mål
6 syftar i första hand till att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och stödja
implementeringen av havsmiljödirektivet. Stödinsatserna omfattar bland annat datainsamling och
kontroll, bevarandeprojekt för skyddade områden och återställande av akvatisk mångfald samt
utveckling av skonsamma och selektiva fiskeredskap.
Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (Tematiskt mål 7)
Insatser inom tematiskt mål 7 bidrar till samtliga tre övergripande prioriteringar i
partnerskapsöverenskommelsen, liksom prioriteringar i Europa 2020-strategin. Transporter
identifierades som en viktig sektor i flaggskeppsinitiativet Ett resurseffektivt Europa. Inom EUsamarbetet kopplar detta även till arbete inom Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) och
EU:s strategi för Östersjöregionen, med prioritetsområdet Transport.
Det är endast de två nordliga programmen i regionala utvecklingsfonden som investerar inom detta
tematiska mål, med sammanlagt 153 miljoner euro inklusive medfinansiering. Inom tematiskt mål 7 är
andelen beslutade medel från regionala utvecklingsfondens två program relativt hög, de i
resultatramverket fastlagda delmålen kommer att nås av ett av programmen medan det andra
programmet inte når de ambitiösa delmålen främst på grund av få ansökningar i början av
programperioden vilket påverkat utfall på utbetalningar och indikatorer.
Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (Tematiskt mål 8)
Insatser på detta område ska bidra till att uppnå regeringens politik för full sysselsättning och Europa
2020-målen om arbetsmarknaden och social inkludering. ESI-fondernas insatser inom tematiskt mål 8
är inriktade på såväl sysselsättning som utbildning.
Socialfondsprogrammet
Inom socialfondsprogrammet har det beslutats om stöd på 607 miljoner euro, vilket motsvarar 90,5
procent av budgeten.
Totalt har c:a 62 000 deltagare påbörjat insatser inom tematiskt mål 8, varav c:a 26 000 kvinnor och 36
000 män. Den primära förklaringen till att det finns en övervikt av manliga deltagare är att målgruppen
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unga arbetslösa har en övervikt av män. Av det totala antalet deltagare har c:a 22 000 deltagare
avslutat insatsen, varav 58 procent har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Med stärkt ställning
avses deltagare som i samband med avslut arbetar, studerar eller har en lärlings- eller praktikplats,
samt deltagare som tidigare var utanför arbetskraften som vid avslutad insats var arbetssökande.
Sammantaget förväntas samtliga deltagarmål att nås.
Även regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling bidrar till detta mål, men är
programmerat under tematiskt mål 9 och resultatet redovisas där.
Under 2018 genomfördes en programutvärdering av sysselsättningsinitiativet, resultatet av den
rapporterades i december 2018. Utvärderingen fokuserade på de övergripande områdena
måluppfyllelse, effektivitet och effekt.
Utvärderingens slutliga bedömning avseende deltagarnas utveckling är att en stor andel lyckas etablera
sig på arbetsmarknaden efter projektdeltagandet. Utvärderingen indikerar även, med hjälp av
kontrafaktiska kvantitativa analyser, att utfallet går att knyta kausalt till insatserna i
Sysselsättningsinitiativet. Insatserna har i stor utsträckning nått de tilltänkta målgrupperna och rätt
aktiviteter har genomförts av projekten och de projektmodeller som har valts har motiverats med
hänvisning till kunskap eller beprövad erfarenhet av att arbeta med metoden och målgruppen.
Utöver resultat och effekter på individnivå visar utvärderingen även på bestående effekter på
organisationsnivå. En övervägande majoritet av projekten i kommunal verksamhet beviljats fortsatt
finansiering inom ramen för ordinarie budget efter projektets slut.
Resultatmålet för programområde 3 avser en delmängd av insatserna inom tematiskt mål 8. För
programområde 3 finns ingen resultatreserv, däremot finns fortfarande etappmål uppsatta.
Deltagarmålet nås med råge. Hittills har 28 764 deltagare påbörjat insatser inom programområdet,
vilket utgör 144 procent av målet. Däremot når vi inte etappmålet för utgifter, vilka uppgår till 76
procent av målet. Som redan påpekats finns ingen resultatreserv att fördela, men fortfarande görs en
bedömning med avseende på om utfallet är att betrakta som ett allvarligt misslyckande eller inte.
Föreliggande resultat är högre än så, och kommer inte bedömas som ett allvarligt misslyckande.
Utfallet är i hög grad beroende av valutakursförändringar. Rimligen borde samma omräkningskurs
användas i uppföljningen och resultatbedömningen, som användes då det svenska programmets budget
och resultatmål bestämdes, men så är inte fallet. I avsnitt 2e visas att ifall vi kunnat använda samma
omräkningskurs istället för nuvarande omräkningskurs, vilken utgår från en mycket svagare krona,
skulle vi ha nått målet.
Resultatmålet för socialfondens programområde 2 avser båda de tematiska målen 8 och 9, varav endast
en delmängd av insatserna inom tematiskt mål 8 omfattas. En bedömning av resultatmålet för
programområde 2 följer efter redovisningen för tematiskt mål 9.
Landsbygdsprogrammet
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Tematiskt mål 8 omfattar en del av prioritering 6 i landsbygdsprogrammet. Budgeten för tematiskt mål
8 uppgår till knappt 50 miljoner euro. Till och med år 2018 har drygt 61 procent intecknats i beslut och
drygt 33 procent av budgeten har betalats ut. Utfallet ligger i linje med förväntad nivå. Resultatramens
delmål för 2018 är uppfyllt för prioritering 6. Bidragen till klimatförändringsmålen kommer till viss
del från prioritering 6 i landsbygdsprogrammet, vilket knyter an till tematiskt mål 8.
Insatserna inom tematiskt mål 8 handlar inom landsbygdsprogrammet om investeringsstöd till företag
på landsbygden för satsningar som skapar nya jobb. Inom delåtgärden förädlingsstöd har framförallt
förädling av mejeri- kött- och charkprodukter samt produktion inom vin, sprit och öl beviljats stöd. Det
är vanligast att man köper in råvaror till förädling av olika produkter, till exempel tillverkning av ost,
glass, ostkaka eller olika charkprodukter. Investeringarna handlar till största delen om ny-, om-, eller
utbyggnad av förädlingsanläggningar. Gårdsbryggerier är också vanlig förekommande där man oftast
investerar i utrustning till sin anläggning.
Inom delåtgärden investeringsstöd för att skapa nya jobb handlar de flesta beviljade insatser om ny-,
om- och tillbyggnad av lokaler och anläggningar. I topp bland kategorierna ligger häst inkl. hästturism
och inkvartering respektive kategorin övrig tillverkning eller tjänst, som utgörs av investeringar inom
t.ex. träförädling och snickeri, bil- och maskinverkstad samt diverse tjänster till sällskapsdjur.
Havs- och fiskeriprogrammet
Budgeten för tematiskt mål 8 inom havs- och fiskeriprogrammet uppgår till drygt 20 miljoner euro. I
målet ingår programmets unionsprioritering 1, 2 och 4. Resultatramens delmål är uppnådda och vid
slutet av 2018 var 59 procent av total budget intecknad i beslut och 15 procent utbetald. Utfallet för
beviljat stöd ligger inom förväntade nivåer och andelen utbetalt stöd förväntas därför också öka under
kvarvarande programperiod. Insatser inom programmet med koppling till tematiskt mål 8 riktar sig
främst mot att vitalisera lokala samhällen med anknytning till fiske och vattenbruk genom stöd till
utbildning och lokalt ledd utveckling (LLU).
Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering (Tematiskt mål 9)
Regeringens politik för full sysselsättning är också en politik för att åstadkomma social inkludering i
arbetsliv och samhällsliv. Därför är insatserna på detta område, liksom i tematiskt mål 8, inriktade på
såväl sysselsättning som utbildning, men även möjligheter till olika typer av förberedande insatser.
Insatserna bidrar till Europa 2020-målen om utbildning och social inkludering och sysselsättning. I
socialfonden är målet för insatserna inom tematiskt mål 9, att kvinnor och män som står särskilt långt
från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Socialfondsprogrammet
Inom socialfonden har stöd på 255 miljoner euro beslutats, vilket motsvarar 87 procent av budgeten.
Totalt har ca 13 000 personer påbörjat deltagande i insatser inom tematiskt mål 9, varav c:a 7 000
kvinnor och 6 000 män. Av dessa har c:a 8 000 avslutat insatsen, varav 42 procent har stärkt sin
ställning på arbetsmarknaden. Sammantaget förväntas merparten av deltagarmålen att nås.
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Sverige har jämfört med övriga EU-länder tagit emot relativt många flyktingar. Mot den bakgrunden
har Svenska ESF-rådet fått i uppdrag att särskilt prioritera insatser riktade till nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Nyanlända ingår som en eller flera målgrupper i 69 av de 90 beviljade projekten
inom tematiskt mål 9. I 13 av de 69 projekten är nyanlända invandrare den enda målgruppen.
Den näst största målgruppen för hittills beviljade insatser är långtidsarbetslösa deltagare i 67 projekt
som en eller flera målgrupper.
För de tematiska målen 8 och 9 finns för socialfonden en gemensam resultatram avseende
programområde 2, varav endast en delmängd av insatserna inom tematiskt mål 8 ingår. Målen enligt
resultatramen är att 34 500 deltagare skall ha påbörjat insatser och att 267,5 miljoner euro i utgifter för
perioden fram till och med 31 december 2018 ska ha attesterats till Kommissionen. Båda etappmålen
nås. Sammanlagt har 39 463 kvinnor och män påbörjat insatser och 248,5 miljoner euro betalats ut.
Det senare beloppet uppgår till 93 procent av etappmålet, vilket är tillräckligt för att målet ska anses ha
nåtts.
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling Detta program är i sin helhet
programmerat på tematiskt mål 9, men kan beröra investeringsprioriteringar inom andra tematiska mål.
Programmet har en sammanlagd budget på cirka 33 miljoner euro inklusive medfinansiering för hela
programperioden. I slutet av 2018 var cirka 15 procent av medlen utbetalda och cirka 53 procent av
budgeten var beslutad. Hittills har 187 projekt beviljat stöd, varav 124 inom regionalfonden och 63
inom socialfonden. När det gäller resultatramens delmål för 2018 är de uppfyllda.
Den största delen av beviljade insatser avser olika utvecklingsinsatser inom befintligt företagande.
Nyföretagande står för ungefär en tredjedel, medan en mindre del avser projekt med inriktning mot fler
arbetstillfällen. Insatserna inom socialfonden är i huvudsak individorienterade och majoriteten av de
slututbetalda projekten har arbetat med arbetslösa deltagare. Många projekt har som syfte att integrera
utrikesfödda på arbetsmarknaden, men även projekt med inriktning på funktionsnedsatta finns.
Landsbygdsprogrammet
Tematiskt mål 9 omfattar en del av prioritering 6 i landsbygdsprogrammet. Budgeten för tematiskt mål
9 uppgår till drygt 304 miljoner euro. Till och med år 2018 har drygt 57 procent av budgeten
intecknats i beslut, men bara drygt 18 procent har betalats ut. Utfallet på beviljandesidan ligger något
under förväntad nivå, medan det på utbetalningssidan ligger långt under förväntad nivå. När det gäller
resultatramens delmål för 2018 är det uppfyllt för prioritering 6. Bidragen till klimatförändringsmålen
kommer till viss del från prioritering 6 i landsbygdsprogrammet, vilket knyter an till tematiskt mål 9.
Insatserna inom tematiskt mål 9 handlar inom landsbygdsprogrammet om service, infrastruktur och
attraktiv landsbygd. I målet ingår även lokalt ledd utveckling. Lokalt ledd utveckling, LLU, består av
delåtgärderna förberedande stöd, genomförande, samarbete och drift av LLU. Det förberedande stödet
är slututbetalt. Delåtgärderna genomförande och samarbete har ett bra ansökningstryck.
Beviljandetakten för dessa delåtgärder släpar efter något, men har ökat för delåtgärden genomförande.
Erfarenheten från föregående programperiod visar att det kan bero på att uppstarten av områdena tar
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tid. För drift av LLU är beviljandetakten god.
Inom service, infrastruktur och attraktiv landsbygd ingår delåtgärderna småskalig infrastruktur, service
och fritid, rekreation och turism och turistinformation samt natur och kulturmiljö. För dessa
delåtgärder är det sammantaget ett högt ansökningstryck som i vissa fall överstiger vad som finns kvar
att besluta om. Även beviljandetakten är god för samtliga delåtgärder. Med något undantag släpar dock
utbetalningstakten efter inom alla delåtgärder, vilket främst beror på att utbetalningar sker i efterskott
och att det endast finns ett fåtal avslutade projekt och investeringar. Inom flera delåtgärder har ändå
utbetalt belopp ökat markant under 2018.
När det gäller delåtgärden service och fritid och stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
är hela budgeten är intecknad i beslut. Här är också utbetalningstakten god. Exempel på stöd till
investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är iordningställande av fotbollsplaner, stall, ishallar och
multisportanläggningar.
Söktrycket och beviljandetakten för stöd till investeringar i kommersiell service, också det inom
delåtgärden service och fritid, ligger något lägre. Stödet har främst gått till dagligvarubutiker och
investering i t.ex. byte av pantautomat eller kassaapparat och till energibesparande investeringar som
t.ex. byte av gamla kyl- och frysdiskar. Även bensinmackar har fått stöd och en mindre del har också
gått till upprustning av lokaler som ska fungera som servicepunkter.
Inom delåtgärden rekreation och turism och turistinformation har stöd bland annat beviljats till insatser
som leder till ökad tillgänglighet till områden för rekreation och turism, såsom förstärkning av en väg
till en våtmark (fågelskyddsområde), förbättrad skyltning till olika naturobjekt, iordningsställande av
cykelleder, vandringsleder och turistinformation. Inom delåtgärden småskalig infrastruktur går störst
andel av pengarna till bryggor och mindre vägar. Delåtgärden natur och kulturmiljö ligger långt under
förväntad nivå både när det gäller ansökningstryck och beviljandetakt. Detta kan bero på att den här
typen av stöd tidigare kunde sökas som ett annat slags stöd och med andra stödvillkor. Inom natur och
kulturmiljö har stöd beviljats till bl.a. upprustning av hembygdsgårdar.
Investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och
livslångt lärande (Tematiskt mål 10)
Utbildning- och kompetensutveckling är relevant för att möta en fortsatt strukturomvandling i
ekonomin. För individen, företag, organisationer och samhället är det nödvändigt att erhålla och
uppdatera kompetens och de färdigheter som behövs för att möta förändrade kvalifikationskrav på
arbetsmarknaden. Insatser på detta område bidrar till att uppnå Europa 2020-målen om
utbildningsnivå, samt social delaktighet och sysselsättning.
Socialfondsprogrammet
Insatserna inom tematiskt mål 10 avser att stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak
sysselsatta kvinnor och män, men även för personer långt ifrån arbetsmarknaden, samt att tillgodose
arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Vidare finns ett mål om att stärka kopplingen mellan
utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. För det senare målet består målgruppen enbart av
organisationer. Inom ramen för socialfondsprogrammet har 313 miljoner euro beslutats, vilket
motsvarar 76 procent av budgeten.
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Antalet deltagare som påbörjat insatser uppgår till 83 000, varav 59 000 kvinnor och 24 000 män.
Totalt 7 procent av de deltagare som avslutat insatsen har erhållit en formell kvalifikation. Den primära
förklaringen till övervikten av kvinnor är att projekten generellt riktar sig till offentlig sektor där det
finns en övervikt av kvinnliga anställda.
Antalet deltagare som hittills påbörjat insatser motsvarar 105 procent av delmålet i resultatramverket.
Däremot nås inte resultatramens etappmål för utgifter. Utgifterna som attesterats till Kommissionen för
tematiskt mål 10 (socialfondens programområde 1) uppgår till 76 procent av etappmålet. På samma
sätt som visats gällande resultatuppföljningen för tematiskt mål 8 är utfallet beroende av
valutakursförändringar. Ifall samma omräkningskurs används vid uppföljningen, som då målet
bestämdes skulle vi ha nått målet.
Även regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling bidrar till detta mål, men är
programmerat under tematiskt mål 9 och resultatet redovisas där.
Landsbygdsprogrammet
Inom landsbygdsprogrammet finns drygt 128 miljoner euro tillgängliga under programperioden, för att
investera i utbildning för färdigheter och livslångt lärande. Till och med år 2018 har nästan 57 procent
av budgeten intecknats i beslut, men bara 23 procent av budgeten har betalats ut. Det låga utfallet,
särskilt när det gäller utbetalat stöd kan förklaras av att många av dessa projekt har en lång
verksamhetstid, ibland flera år, och att man inte skickar in utbetalningsunderlag så ofta. Detta
tematiska område motsvarar delvis landsbygdsprogrammets prioritering 1. Prioriteringen är horisontell
och ingår i samtliga övriga prioriterade områden i och den saknar angivet mål i resultatramen.
Insatserna inom tematisk mål 10 handlar för landsbygdsprogrammets del om kompetensutveckling,
demonstrationer och information inom samtliga prioriteringar i programmet. Det kan gälla saluföring
av förädlade produkter eller mathantverk och traditionell mat och dryck. Kompetensutveckling inom
jordbruk beviljas stöd framförallt inom verksamhetsområdet greppa näringen samt projekt inom
ekologisk produktion, ökad djurvälfärd, företagsutveckling och jobbskapande, ett rikt odlingslandskap
och hållbart skogsbruk.
c) De europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag till nya landspecifika
rekommendationer
Det föreligger nya landspecifika rekommendationer, men dessa beaktas inte inom ramen för denna
rapport.
d) De europeiska struktur- och investeringsfondernas hantering av de förändrande
utvecklingsbehoven
Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet har ändrats fyra gånger sedan programstarten. I januari 2016 beslutade
kommissionen om den första programändringen, som främst var inriktad på kompensationsstöd,
ersättning för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion. Under 2018 har
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landsbygdsprogrammet ändrats tre gånger. I februari 2018 beslutades om den andra programändringen
som mestadels innehöll budgetändringar (bl.a. ytterligare 1 miljard kronor till bredbandsstödet), men
även några mindre villkorsändringar samt ändringar av stödnivåer för några åtgärder. I maj 2018
beslutades om den tredje programändringen som innebar att kravet om aktiv jordbrukare försvann och
vissa förändringar gjordes inom startstöd. I november 2018 beslutades om den fjärde
programändringen. Ändringen innebar följande: Två finansiella delmål sänktes för att spegla verklig
genomförandetakt. Möjlighet infördes att ta fram klumpsummor som ett nytt sätt att redovisa
kostnader. Mindre budgetomfördelningar gjordes inom befintlig programbudget för att få ett effektivt
genomförande av programmet och för att undvika inlåsningseffekter. Detta inkluderade även justering
av tillhörande indikatorer. En ändring av stödberättigande insatser inom en delåtgärd gjordes också.
Havs- och fiskeriprogrammet
Havs- och fiskeriprogrammet har ändrats vid ett tillfälle sedan programstart. Programändringen
beslutades av EU-kommissionen den 5 december 2018 och omfattade ett antal budgetjusteringar till
syfte att anpassa genomförandet och öka möjligheten att uppnå fastställda mål inom programmet.
Programändringen innebar bland annat ett ökat fokus på miljöanpassning och ökad hållbarhet inom
fiske och vattenbruk samt utökade investeringsmöjligheter för att utveckla det småskaliga fisket. Som
en konsekvens av genomförda budgetjusteringar och att vissa mål visat sig baseras på felaktiga
antagande eller påverkats av externa faktorer genomfördes även ett antal måljusteringar. Bland annat
skrevs flera utfallsmål ner till följd av att kostnadsbilden för genererade projekt och investeringar visat
sig öka jämfört med föregående programperiod. Programändringen innebar även sänkta delmål för
resultatramens finansiella indikatorer i unionsprioritering 4 och 6 samt för den fysiska indikatorn i
unionsprioritering 3. För att öka genomförandet i programmet genomfördes även en fördelning av
reserverade medel inom programmets befintliga budgetram i samband med programändringen.
Socialfondsprogrammet
I december 2017 genomfördes en programändring gällande målgruppen i Sysselsättningsinitiativet för
unga i Socialfonden. Målgruppen för sysselsättningsinitiativet för unga utvidgas från personer i åldern
15-24 år till personer i åldern 15-29 år (i båda fallen personer som varken arbetar eller studerar). Detta
motiveras bl.a. av att behoven i åldersgruppen 25–29 år, särskilt bland nyanlända personer, är stora och
likartade med behoven i den yngre gruppen.
Till följd av att ungdomsarbetslösheten minskat och att relevanta målgrupper inte kommer ifråga för
insatserna inom sysselsättningsinitiativet för unga, har programmet ändrats i december 2018 så att 10
procent av den finansiella ramen får användas för unga som är bosatta i delregioner med en hög
ungdomsarbetslöshet utanför de stödberättigande regionerna. Dessa delregioner hade 2016 en
arbetslöshet i åldersgruppen 16–29 år över riksgenomsnittet. Utvidgningen motiveras främst av
behoven i gruppen nyanlända unga. Sverige har en, i ett EU-perspektiv, hög flyktinginvandring.
Många av de nyanlända är unga med kort utbildningsbakgrund, vilket innebär att de i allmänhet står
längre från arbetsmarknaden än inrikes födda unga.
e) En sammanfattande analys av uppgifterna i tabell 2 och en bedömning av anledningarna till
att delmålen inte uppnåtts och av åtgärder som ska vidtas för att åtgärda detta.
Regionalfonden
För regionalfondsprogrammen finns sammantaget 35 olika prioriteringar med delmål som ska vara
uppnådda senast vid utgången av 2018. Totalt bedöms 21 av dessa ha uppnått sina delmål, vilket ger

SV

24

SV

att 14 inte har nått delmålen. Det skiljer sig mellan program och prioriteringar samtidigt som orsakerna
också varierar. Samtliga prioriteringar har ett finansiellt delmål och ett delmål på en eller två
aktivitetsindikatorer. I 10 av dessa prioriteringar har delmålet för den finansiella indikatorn inte
uppnås. Det innebär att utbetalningarna har skett i en lägre takt än vad som prognostiserades vid
programskrivningen. Det är främst inom tematiskt mål 1 och 4 som delmålen inte har uppnåtts.
Generellt bedöms orsakerna vara undanträngningseffekter från nationella satsningar, den rådande
högkonjunkturen och hinder i uppstarten av projekt. Under programperioden har nationella satsningar
såsom exempelvis Klimatklivet skapat undanträngningseffekter. Det har helt enkelt varit enklare att
söka medel nationellt än från regionalfonden. Förseningar i projekt har uppstått på grund av
upphandlingar, rekryteringar, tillståndsansökningar och även i vissa fall notifieringsprocesser. Vissa
delmål rör antal företag som får stöd och det har inom vissa prioriteringar varit svårt att nå företag med
mottagarkapacitet. Detta bedöms bero på högkonjunktur, där företagen har fokuserat på en ökad
produktionstakt.
Tillväxtverket har vidtagit flera åtgärder för att mobilisera aktörer, öka inflödet av ansökningar och
snabba på utbetalningstakten i projekt. Detta redan på ett tidigt skede när trögheter identifierats. På
flera håll har åtgärderna fått genomslag och delmålen har uppnåtts. Tillväxtverket arbetar ständigt för
att påverka processerna i syfte att nå programmens delmål och mål. I någon enstaka prioritering är
bedömningen att även slutmålet inte kommer att nås. Det gäller främst investeringar för att få fler
hushåll med en förbättrad energiförbrukningsklass. Även om investeringar sker för att minska
klimatpåverkan inom bostadssektorn så är hushållen inte den primära målgruppen.
Landsbygdsprogrammet
För landsbygdsprogrammet är samtliga delmål inom resultatreserven uppfyllda.
Havs- och fiskeriprogrammet
För havs- och fiskeriprogrammet är samtliga delmål inom resultatreserven uppfyllda.
Socialfonden
I det operativa programmet för socialfonden finns två uppsatta etappmål per insatsområde, ett för
finansiella utgifter och ett för deltagare. För att målen ska anses vara uppnådda ska genomförandet ha
uppnått minst 85 procent av respektive delmål inom insatsområdet. Vi når fyra av de sex delmålen.
Inom insatsområde ett nås målet för deltagare (105 procent av etappmålet), däremot inte målet för
utgifter (76 procent). Inom insatsområde två nås målen både för deltagare (114 procent) och utgifter
(93 procent). Inom insatsområde tre nås målet för deltagare med råge (144 procent), men inte målet för
utgifter (76 procent).
Sammanfattningsvis kan konstateras att vi inte har några problem att nå målen gällande deltagare,
däremot målen för utgifter. Som vi uppmärksammar i den årliga genomföranderapporten är
måluppfyllelsen gällande utgifter i hög grad beroende av att genomförandet sker i svenska kronor
samtidigt som målen ursprungligen är satt i euro, samtidigt som en annan valutakurs används vid
uppföljningen av målen än som användes då programmets budget, inklusive resultatmålen, en gång i
tiden bestämdes.
För en utförligare beskrivning av problemets förutsättningar hänvisas till avsnitt 6 i den årliga
genomföranderapporten för Socialfonden. ESF-rådet har också redan i föregående
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genomföranderapport för 2017 samt vid det årliga mötet med Kommissionen i januari i år
uppmärksammat och beskrivit det här problemet.
Här ska två exempel ges, som visar vilka effekter detta får för resultatbedömningen. I exempel 1 visas
hur det i dagsläget ser ut då resultatuppföljningen redovisas till Kommissionen. I exempel 2 visas hur
det ser ut ifall vi istället utgår från målen i svenska kronor omräknade med kursen 8,39 kronor per
euro, vilket är den omräkningskurs som bestämts för genomförandet i Sverige, och även gör
uppföljningen i svenska kronor. Då når vi utgiftsmålen i alla tre insatsområden. Observera att det är
precis samma utgifter som redovisas i båda fallen. Vi har inte gjort några andra förändringar i
exemplen än just gällande valutakurserna som används vid omräkning mellan euro och svenska
kronor.
Exempel 1. Ram i euro med kostnader omräknade till euro enligt kommissionens
månadskurs
1. Etappmalet för insatsömrade 1 uppgar till 114 643 026 eurö. Med ömrakning till eurö enligt
den valutakurs söm anvants vid attestering, nar vi till 87 596 194 eurö, vilket utgör 76 procent
av malet.
2. Etappmalet för insatsömrade 2 uppgar till 267 500 393 eurö. Med ömrakning till eurö enligt
den valutakurs söm anvants vid attestering, nar vi till 248 505 931 eurö, vilket utgör 93 procent
av malet.
3. Etappmalet för insatsömrade 3 uppgar till 132 498 288 eurö. Med ömrakning till eurö enligt
den valutakurs söm anvants vid attestering, nar vi till 100 280 862 eurö, vilket utgör 76 procent
av malet.
Exempel 2. Ram omräknad till SEK med kursen 8,39 och kostnader i SEK
1. Etappmalet i insatsömrade 1 uppgar till 961 854 988 krönör (ömrakningskurs: 8,39 krönör
per eurö). Utgifterna uppgar till 873 667 012 krönör, vilket utgör 91 procent av malet.
2. Etappmalet i insatsömrade 2 uppgar till 2 244 328 297 krönör (ömrakningskurs: 8,39 krönör
per eurö). Utgifterna uppgar till 2 472 893 781 krönör, vilket utgör 110 procent av malet.
3. Etappmalet i insatsömrade 3 uppgar till 1 111 585 126 krönör (ömrakningskurs: 8,39 krönör
per eurö). Utgifterna uppgar till 983 266 210 krönör, vilket utgör 88 procent av malet.

SV

26

SV

Tabell 1

Stöd som använts till klimatförändringsmålen

Fond
ESF
Eruf
Sammanhållningsfonden
EHFF
EJFLU
Summa

A. Stöd som använts till
klimatförändringsmålen i
partnerskapsöverenskommelsen

B. Stöd som använts till
klimatförändringsmålen (1)

Andel av stödet som använts i
förhållande till
partnerskapsöverenskommelsen (% B/A)

7 679 245,00
220 224 458,79

3 376 214,00
152 954 665,75

43,97%
69,45%

26 094 070,00
1 146 881 766,45
1 400 879 540,24

5 953 904,23
603 065 619,85
765 350 403,83

22,82%
52,58%
54,63%

(1) Kumulativa uppgifter i euro, på grundval av stödberättigande utgifter. Brytdatumet är den 31 december föregående år.
(2) Här ingår även resurser som anslagits till sysselsättningsinitiativet för unga (dvs. det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och motsvarande ESF-stöd).

(1) Kumulativa uppgifter i euro, på grundval av stödberättigande utgifter. Brytdatumet är den 31 december föregående år.
(2) Här ingår även resurser som anslagits till sysselsättningsinitiativet för unga (dvs. det särskilda anslaget till sysselsättningsinitiativet för unga och
motsvarande ESF-stöd).
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Tabell 2

Endast för 2019 års rapport – Medlemsstatens bedömning av om delmålen uppnåtts
Program
2014SE05M9OP0
01
2014SE05M9OP0
01
2014SE05M9OP0
01
2014SE05M9OP0
01
2014SE06RDNP0
01
2014SE06RDNP0
01
2014SE06RDNP0
01
2014SE06RDNP0
01
2014SE06RDNP0
01
2014SE14MFOP0
01
2014SE14MFOP0
01
2014SE14MFOP0
01
2014SE14MFOP0
01
2014SE14MFOP0
01
2014SE14MFOP0
01
2014SE16M2OP0
01
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Prioritering

Fond(1)

Regionkategori(2)

Tematiskt
mål(2)

Uppnådda delmål
(ja/nej)

Unionsstöd

1

ESF

Mer utvecklade

10

Nej

2

ESF

Mer utvecklade

08

Ja

2

ESF

Mer utvecklade

09

Ja

3

08

Nej

P2

Sysselsättningsinitiativet för
unga
EJFLU

P3

EJFLU

Ja

P4

EJFLU

Ja

P5

EJFLU

Ja

P6

EJFLU

Ja

1

EHFF

Ja

400 852 228,5
7
23 658 047,00

2

EHFF

Ja

11 871 275,00

3

EHFF

Ja

60 400 790,00

4

EHFF

Ja

8 343 266,00

5

EHFF

Ja

5 572 942,00

6

EHFF

Ja

4 445 560,00

1

Eruf

Ja

8 164 785,00

Ja

Mer utvecklade

09

28

203 879 476,0
0
331 241 748,0
0
144 477 028,0
0
88 326 192,00
138 736 013,1
8
71 648 235,22
1 055 653 694,
44
26 982 746,29
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2014SE16M2OP0
01
2014SE16RFOP0
01
2014SE16RFOP0
01
2014SE16RFOP0
01
2014SE16RFOP0
01
2014SE16RFOP0
01
2014SE16RFOP0
01
2014SE16RFOP0
02
2014SE16RFOP0
02
2014SE16RFOP0
02
2014SE16RFOP0
02
2014SE16RFOP0
03
2014SE16RFOP0
03
2014SE16RFOP0
03
2014SE16RFOP0
04
2014SE16RFOP0
04
2014SE16RFOP0
04
2014SE16RFOP0
05
2014SE16RFOP0
05
2014SE16RFOP0
05
2014SE16RFOP0

SV

2

ESF

Mer utvecklade

09

Ja

8 009 535,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Nej

10 101 782,00

2

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

21 966 796,00

3

Eruf

Mer utvecklade

04

Nej

9 152 832,00

4

Eruf

Mer utvecklade

02

Nej

5 505 940,00

5

Eruf

Mer utvecklade

01

Nej

4 271 321,00

5

Eruf

Mer utvecklade

03

Nej

6 712 077,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Nej

21 473 917,00

2

Eruf

Mer utvecklade

02

Nej

6 289 218,00

3

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

24 774 937,00

4

Eruf

Mer utvecklade

04

Ja

9 903 064,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Nej

23 403 208,00

2

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

21 510 655,00

3

Eruf

Mer utvecklade

04

Ja

8 066 495,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Ja

26 888 318,00

2

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

22 251 844,00

3

Eruf

Mer utvecklade

04

Nej

17 085 286,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Ja

15 462 835,00

1

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

14 212 397,00

1

Eruf

Mer utvecklade

04

Ja

5 329 649,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Ja

30 377 413,00
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06
2014SE16RFOP0
06
2014SE16RFOP0
06
2014SE16RFOP0
06
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
07
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
2014SE16RFOP0
08
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2

Eruf

Mer utvecklade

02

Ja

42 349 101,00

3

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

43 760 738,00

4

Eruf

Mer utvecklade

04

Ja

22 586 187,00

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Nej

28 765 991,00

1

Eruf

01

0,00

2

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

02

0,00

2

Eruf

02

Ja

30 113 316,00

3

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

03

Nej

22 271 561,00

3

Eruf

03

Ja

29 535 624,00

4

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

04

Nej

8 712 696,00

5

Eruf

Mer utvecklade

07

5

Eruf

07

Ja

27 588 535,00

1

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

01

Nej

50 339 345,00

1

Eruf

01

0,00

2

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

02

0,00

2

Eruf

02

Ja

10 176 156,00

3

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

03

Ja

20 715 652,00

3

Eruf

03

Ja

60 663 170,00

4

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden
Mer utvecklade

04

Nej

11 600 818,00

5

Eruf

Yttre randområden eller glesbefolkade områden i
Norden

07

Nej

48 845 549,00
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2014SE16RFOP0
09
2014SE16RFOP0
09
2014SE16RFOP0
09

1

Eruf

Mer utvecklade

01

Ja

27 221 901,00

2

Eruf

Mer utvecklade

03

Ja

23 131 289,00

3

Eruf

Mer utvecklade

04

Ja

75 667 715,00

(1) I denna tabell betraktas sysselsättningsinitiativ för unga (det särskilda anslaget och motsvarande ESF-stödet) som en fond.
(2) Gäller ej Ejflu eller EHFF
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4. HUR VÄL MAN HAR GENOMFÖRT MEKANISMER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SAMORDNINGEN MELLAN
DE EUROPEISKA STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDERNA OCH ANDRA FINANSIERINGSINSTRUMENT
PÅ UNIONSNIVÅ OCH NATIONELL NIVÅ SAMT MED EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN (EIB)
(ARTIKEL 52.2 D I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
a) En bedömning av genomförandet av den samordningsmekanism som fastställs i
partnerskapsöverenskommelsen och, i tillämpliga fall, av eventuella problem som uppstått vid
genomförandet.
b) I tillämpliga fall, en beskrivning av anpassade och nya samordningsmekanismer.
c) Andra uppgifter, i tillämpliga fall.
Tillväxtverket, Statens jordbruksverk och Svenska ESF-rådet har i uppdrag att samverka inom ramen
för partnerskapsöverenskommelsen. Den främsta samordningsmekanismen för att gemensamt styra mot
dessa mål är den fondöverskridande samverkan som inrättats på nationell nivå. Fondsamverkan ska
också ta tillvara hur fonderna kompletterar varandra och motverka överlappningar.
Fondsamverkan sker även på regional nivå, men då på regionala initiativ. Samtliga programområden
har någon form av fondsamordningsgrupp som träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och
samverkan. Samverkan finns också mellan ESI-fonderna och flera andra finansieringsinstrument, i
syfte att få ett mervärde av satsningar och att undvika överlappning. Även på lokal nivå sker en
fondsamordning, bland annat genom de kontaktpersoner som är utsedda på Tillväxtverkets och ESFrådets regionala kontor för kontakten med leaderområdena. Inom NUTS 2 regionen Småland och öarna
sker på årlig basis en träff där Tillväxtverket, ESF-rådet, Jordbruksverket och de sex leaderområdena
träffas och utbyter erfarenheter om arbetat med olika ESI-fondera. På sikt kan modellen spridas till
övriga NUTS 2 områden som ett exempel på fondsamordning på regional/lokal nivå. Den mest
handgripliga fondsamordningen sker hos LAG och leaderkontoren i leaderområdena, där valet sker
vilken fond som ska användas till det enskilda projektet. Där projektets syfte och mål ska kopplas ihop
med lämpligt insatsområde i utvecklingsstrategin och till lämplig ESI-fond.
Målet med fondsamordningen är att Sverige år 2020 har ett effektivt genomförande av ESI-fonderna,
genom utvecklade former för samverkan och samarbete mellan myndigheterna på många nivåer.
Myndigheterna har därför skapat en fondsamverkansgrupp, där Tillväxtverket utgör sekretariat. Arbetet
fokuserar på att hitta synergier mellan fonderna. Det uppnås genom att myndigheterna har kunskap om
respektive fonds verksamhetsområde och vad som kan identifieras som gemensamma frågor.
En viktig del i det pågående arbetet i regionerna, är att synliggöra mervärdet av att agera samordnat
mellan fonderna där det är möjligt, samt att synliggöra hur fonderna kan komplettera varandra.
Inriktningen på fondsamordningen programperioden 2014-2020 är att arbetet inledningsvis fokuserades
på informationsfrågor, liknande tillämpning av regelverk samt en harmonisering av horisontella
principer. Under senare delen av programperioden fokuserar fondsamordningen på att sammanställa
och tillgängliggöra resultaten från fonderna.
Arbetsgrupper för fondsamordningen har under programperioden arbetat inom följande områden:
Gemensam tolkning och regelförenkling, Horisontella principer, Uppföljning och utvärdering,
Kommunikation samt Lokalt ledd utveckling. Exempel på resultat från arbetet med fondssamordningen
är en ny webbsida; www.eufonder.se. På webbplatsen samlas information om alla operativa program i
Sverige som finansieras av ESI-fonderna. På webbplatsen finns också länkar till programmens
projektbanker. Myndigheterna har också genomfört en fondgemensam satsning på kampanjen Mitt
Europa. Den syftar till att göra EU:s investeringar i regionerna mer kända hos allmänheten. Insatsen
satte fokus på projekten, mervärdet av insatserna och samverkan mellan olika aktörer och
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finansieringskällor. Skriften Utveckla Sverige har tagits fram, en broschyr som ger en översikt över
vilka program inom ESI-fonderna som berör Sverige, och i vilka program svenska organisationer,
myndigheter och företag kan delta. En rapport har tagits fram med bedömning av möjligheter för ESIfonderna att bidra till insatser som underlättar mottagandet av flyktingar. En gemensam utvärdering av
ESI-fonderna har genomförts. Förutom samordningen mellan ESI-fonderna, finns också en rad
samordningsmekanismer i förhållande till andra finansieringsinstrument, både på EU-nivå och
nationellt.
Under 2018 har en ny långsiktig plan för fondsamordningen antagits, med målet att skapa bättre
förutsättningar inför nästa programperiod, använda fonderna effektivt och nyttja komplementariteten
mellan fonderna på bästa sätt. Denna förändring stöds även av det aktuella genomförandeläget där
en generellt hög beslutsnivå inom programmens slutfas föranleder ökat behov av att ytterligare sätta
fokus på att synliggöra resultat av fondernas sammantagna mervärden i Sverige. Den nya långsiktiga
planen innebär att sekretariatet för fondsamordningen kommer att fokusera på samordning av
ledningsstöd/kontaktpunkt för arbetsgrupperna Kommunikation, Uppföljning och utvärdering, samt
myndigheternas arbete med kommande programperiod kopplat till fondsamordningen.
För att skapa förutsättningar för och underlätta för små och medelstora företag att växa, kan företagen
med hjälp av exempelvis de regionala strukturfondsprogrammen, öka sin kunskap och skapa nätverk.
COSME är EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (SMF).
Programmet stöder SMF genom att:





förbättra tillgången till kapital,
stödja internationalisering och tillträde till marknader,
skapa en miljö som gynnar konkurrens,
främja ett företagsvänligt klimat.

I Sverige är Tillväxtverket den nationella kontaktmyndigheten för COSME.
Horisont 2020 (H2020) är EU:s ramprogram för forskning och innovation. SMF uppmärksammas
särskilt inom H2020. De kan dels samarbeta i projekt som en del av ett konsortium men även få stöd
genom ett särskilt instrument, SME instrumentet. H2020 hjälper även till att förbättra tillgången till
kapital genom att erbjuda riskkapital, lån och garantier. Detta stöd fungerar som en katalysator för att
dra till sig privat finansiering och riskkapital för forskning och innovation. I Sverige är Vinnova
nationell kontaktmyndighet och Tillväxtverket biträdande nationell kontaktmyndighet för SMF och
tillgång till kapital inom H2020.
Inom ramen för COSME finansieras Enterprise Europe Network (EEN), som ger råd och stöd till SMF
främst inom internationalisering. EEN har i Sverige organiserats i ett svenskt konsortium, som
koordineras
av
Tillväxtverket.
Konsortiet
omfattar
14
nationella
och
regionala
näringslivsorganisationer som geografiskt täcker hela Sverige. I EEN-kontorens uppdrag ingår att ge
råd och koppla samman svenska företag som söker internationella innovationspartners. Tillväxtverket
och fem av aktörerna inom EEN samverkar även kring EUSME-Support. Det är ett supportkontor med
uppgift att öka små och medelstora företag deltagande i Horisont 2020. Kontoret drivs av Research
Institutes of Sweden (RISE) och finansieras av Tillväxtverket och Vinnova.
Företag som blivit beviljade stöd inom SME instrumentet har, förutom det ekonomiska stödet från EUkommissionen, fått stöd i form av innovationscoaching från EEN-nätverket. För företag som har nått
höga poäng inom SME instrumentet, men blivit utan ekonomiskt stöd på grund av att EUkommissionens budget inte räckt till, har EU-kommissionen skapat ett så kallat Seal of Excellence.
Företag som blivit beviljade Seal-of-Excellence har då istället haft möjlighet att få ett svenskt stöd från
Vinnova. Flera Seal-of-Excellence företag har även fått riskkapitalinvesteringar av Almi invest, vilka i
sin tur finansieras av finansieringsinstrumenten inom den regionala utvecklingsfonden.
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I Sverige finns finansieringsinstrument inom den regionala utvecklingsfonden i form av riskkapital för
små- och medelstora företag. I samtliga av de regionala strukturfondsprogrammen, har regionala bolag
inom ALMI-koncernen utsetts att förvalta de regionala riskkapitalfonderna. Syftet med dessa fonder är
att öka det regionala utbudet av riskkapital till små och medelstora företag med tillväxtpotential i tidiga
faser. Inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet har den av Europeiska
Investeringsfonden (EIF) förvaltade fond-i-fond investerat i tre stycken underfonder, som i sin tur ska
investerar i innovativa små- och medelstora företag med tillväxtpotential. Det övergripande syftet med
fond-i-fonden är att främja tillkomsten av nya förvaltare i Sverige, som investerar i små- och
medelstora företag i tidiga skeden. Inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet finansieras
även Almi Invest Greentech, som är en nationell grön investeringsfond som investerar i företag som
erbjuder varor och tjänster som direkt eller indirekt minskar klimatutsläppen.
Förutom de ovan beskrivna finansieringsinstrumenten inom den regionala utvecklingsfonden, nyttjar
flertalet nationella aktörer finansieringsinstrument som erbjuds av EIF via centralt hanterade program
såsom Horisont 2020 och EaSI (EU-programmet för sysselsättning och social innovation). Via
Horisont 2020 har Almi Företagspartner, Norrlandsfonden, Exportkreditnämnden samt Svensk
exportkredit erhållit EIF-garantier, medan Garantia har erhållit en EIF-garanti via EaSI. Till exempel
ligger EIF-garantin till grund för Almi företagspartners populära Tillväxtlån, ett lån som på ett fint sätt
kompletterar Almi Invest och finansieringsinstrumenten inom den regionala utvecklingsfonden.
Europeiska investeringsfonden har även med budget från Horisont 2020, Cosme och EFSI (Europeiska
fonden för strategiska investeringar) investerat i en mängd privata svenska riskkapitalfonder. Dessa
investeringar är en viktig del av det finansiella ekosystemet och kompletterar fint de insatser som gör
inom ramen för den regionala utvecklingsfonden.
Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag sedan 2016 att till och med 2020 ”stödja aktörer med regionalt
utvecklingsansvar i deras arbete med smart specialisering samt att sprida kunskaper och erfarenheter
från detta arbete”. De aktiviteter som Tillväxtverket genomfört kan sammanfattas till tre insatsområden:
dialoger och nätverksträffar med regionerna, bättre samverkan mellan regionerna samt uppstart av
S3 Piloten för företagsutveckling (en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte mellan kluster som
prioriterats i regionerna). Tillväxtverket arrangerar årligen både nationella och regionala konferenser
om smart specialisering. För att bidra till att sprida kunskap och erfarenheter om smart specialisering
samlas pågående insatser, aktiviteter och internationella projekt där svenska regioner deltar på en
gemensam plats på Tillväxtverkets hemsida.
Programmet Kreativa Europa ska stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas
konkurrenskraft för att liksom alla andra EU-program uppnå Europa 2020-målen om att främja smart
och hållbar tillväxt för alla. Kreativa Europa har också följande särskilda mål:
- Främja cirkulationen över gränserna för kulturella och kreativa verk och aktörer, i synnerhet
konstnärer, nå ut till ny och större publik samt förbättra tillgången till kulturella och kreativa verk med
särskild inriktning på barn, unga, personer med funktionsnedsättningar och underrepresenterade
grupper.
- Stärka den finansiella kapaciteten hos mikro, små och medelstora företag och organisationer inom
kulturella och kreativa sektorer på ett hållbart sätt.
- Främja utarbetandet av policyutveckling, innovation, publikutveckling och nya affärs- och
ledningsmodeller genom stöd till transnationellt policysamarbete.
Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har regeringens uppdrag att vara nationell kontaktpunkt
och sprida information om EU-programmet. Myndigheterna ska också sprida kunskap om kulturens roll
för regional tillväxt och attraktionskraft och verka för ett strategiskt fokus på kultur samt kulturella och
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kreativa näringar. En ytterligare viktig uppgift är att bidra till att konst- och kulturaktörer informeras
om möjligheterna att söka finansiering inom EU:s struktur- och investeringsfonder åren 2014-2020. De
flesta läns regionala kulturplaner pekar både på kulturens och de kulturella och kreativa näringarnas
breda roll för regional tillväxt. Ett antal län arbetar också efter fleråriga planer för kulturella och
kreativa näringar. Tillväxtverket har finansierat projekt för kompetensutveckling regionalt, i syfte att
fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar. Statens kulturråd
rapporterar årligen utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s
struktur- och investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. I dessa
rapporter redovisas att totalt 469 svenska projekt med kulturanknytning har beviljats stöd med ca 696
Mkr från EU:s struktur- och investeringsfonder. Merparten av beviljade stöd (ca 80 %) finansieras via
regionalfonden.
Den nationella innovationsstrategin knyter på jordbruksområdet an till de möjligheter som finns att
inom landsbygdsprogrammet stötta innovativa satsningar inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet för jordbruk, trädgård och rennäring, som i sin tur ger möjligheter till
samarbeten på europeisk nivå.
Landsbygdsprogrammet ger möjlighet för jordbruksföretag, att inom ramen för det europeiska
innovationspartnerskapet för jordbruk, delta i så kallade innovationsgrupper med praktiker, rådgivare
och forskare. Drygt 50 innovationsprojekt är formellt godkända och pågår. Idébäraren är oftast
praktiker medan projektägarskapet i många fall är institut eller organisationer för att klara likviditeten
under projektperioden. Alla ämnesområden är företrädda och de planerade innovationerna kommer att
ge både ökad konkurrenskraft och miljö- och klimatnytta. Det nära samarbetet mellan praktiker,
rådgivare, forskare och tillverkningsföretag ger innovationer som i högre grad är företagsekonomiskt
välmotiverade med större möjligheter att fungera väl i praktiken.
Dessa satsningar skapar också möjlighet för företagare att knyta internationella kontakter och delta i
projekt inom ramen för Horisont 2020. Det kan handla om tematiska nätverk eller multiaktörsprojekt.
Sverige har idag representanter i flera av dessa satsningar. En länk till gränsöverskridande samverkan är
de ämnesspecifika Fokusgrupper som ordnas av EU-kommissionen i samverkan med EIP-Agri Service
Point och där flera deltagare kommer från Sverige.
Förutom miljöersättningar och andra stödåtgärder i landsbygdsprogrammet, finns möjligheter i form av
långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. I hela landet finns
marknadsstöd och direktstöd till jordbruket. Liksom stöden inom landsbygdsprogrammet, ligger även
dessa instrument inom Jordbruksverkets verksamhetsområde. Det främjar en samordnad hantering och
arbetet med att förenkla hanteringen diskuteras gemensamt för dessa instrument.
EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimat (LIFE), kan komplettera insatser både inom
landsbygdsprogrammet och inom havs- och fiskeriprogrammet. Rutiner finns som beskriver hur man
tar tillvara stödmöjligheterna. LIFE är det enda finansiella instrumentet inom EU som är helt tillägnat
miljön. I det nya LIFE-programmet finns två delprogram, ett för miljö och ett för klimat. Projekten från
LIFE får inte finansieras av andra fonder. Rollen för andra fonder är att stödja genomförandet av
kompletterande åtgärder. Både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet innehåller
åtgärder som kan komplettera LIFE. Möjligheterna att utveckla samordningen mellan LIFE och
landsbygdsprogrammet finns bland annat inom frågan om klimatförändringar och klimatanpassningar.
Svenska ESF-rådet förvaltar förutom Socialfonden även fonden för europeiskt bistånd för de som har
det sämst ställt (Fead). Målgruppen för Fead avgränsas till personer som är icke ekonomiskt aktiva
EU/EES-medborgare, och som vistats tillfälligt i Sverige och normalt saknar rätt till bistånd från
socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Fead har därmed en närliggande, men inte överlappande,
målgrupp med Socialfonden, som riktar sig till individer som omfattas av insatser inom den nationella
arbetsmarknadspolitiken samt redan anställda. Det finns med andra ord komplementaritet mellan Fead
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och Socialfonden. Utöver komplementaritet i förhållande till målgrupperna har ESF-rådet även kunnat
nyttja samordningsvinster i förvaltningen av fonderna. Ärendehanteringssystem, upparbetade rutiner
för utlysningar och beredning av ansökningar, uppföljningssystem som primärt tagits fram utifrån
Socialfondens krav har kunnat användas i arbetet med Fead. Även inom arbetet med kommunikation
och resultatspridning har Fead på ett effektivt sätt kunnat nyttja strategier, verktyg och
spridningskanaler som utvecklats kopplat till Socialfonden.
Svenska ESF-rådet och Migrationsverket påbörjade ett samarbete under 2014 för att utveckla ett ITbaserat handläggningsstöd. Systemets uppbyggnad syftar till att ärenden ska handläggas korrekt och
effektivt enligt de lagar, regler och förordningar som är relevanta för myndigheten och det ska även ge
stöd och service till projektägare, AMIF och andra intressenter, samt till allmänheten. Från och med
2018 har Migrationsverket övertagit drift och utveckling systemet. Utöver samarbete inom ITutveckling är Svenska ESF-rådet representerat i övervakningskommittén för Asyl, Integration- och
migrationsfonden.
Svenska ESF-rådet är samverkanspart och finansiär till Eures, ett europeiskt nätverk som syftar till att
främja rörligheten för arbetskraften inom EU. Arbetsförmedlingen har utsetts av regeringen att vara
nationellt samordningskontor för Eures i Sverige. För Sveriges del tecknades 2015 ett så kallat
samverkansavtal mellan Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen gällande Eures-aktiviteter. Med
anledning av Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/589 om ett europeiskt nätverk för
arbetsförmedlingar (Eures), har Arbetsförmedlingen beviljats medel från socialfondsprogrammet för att
inrätta ett utvecklat nationellt samordningskontor. Under 2018 har flera aktörer haft möjlighet att söka
medlemskap i Eures-nätverket, vilket präglat Eures insatser. Genom workshops, utbildningsinsatser,
överenskommelser, uppföljningar och en utvecklad kommunikationsstrategi bedöms Eures tjänster i
nuläget fungera väl.
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5. GENOMFÖRANDET AV DET INTEGRERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET VID TERRITORIELL
UTVECKLING ELLER EN SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRANDET AV DE INTEGRERADE
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTEN BASERADE PÅ PROGRAMMEN, INKLUSIVE VILKA FRAMSTEG SOM GJORTS
NÄR DET GÄLLER DE PRIORITERADE OMRÅDEN SOM FASTSTÄLLTS FÖR SAMARBETET (ARTIKEL 52.2 E
I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

a) Allmän kommentar och bedömning.
Interreg
Interregprogrammen finansieras av regionala utvecklingsfonden och är viktiga verktyg för territoriell
utveckling. Interregprogrammen är en viktig del av den regionala och nationella tillväxtpolitiken och
har en stark koppling till övriga ESI-fonder. Synergier ska främjas och överlappning ska undvikas för
att europeiska, nationella och regionala satsningar ska komplettera varandra och så effektivt som
möjligt bidra till målen i Europa 2020-strategin och målen i EU:s strategi för Östersjöregionen.
Sverige deltar i totalt 13 Interregprogram, samt ett grannskapsprogram. Förutom de fyra interregionala
samarbetsprogrammen som omsluter samtliga 28 medlemsstater, deltar Sverige i sex gränsregionala
(Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Öresund-Kattegat-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic)
och tre transnationella program (Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet samt Norra periferin och
Arktis), samt ett grannskapsprogram (Kolarctic CBC som är en del av Europeiska
grannskapsinstrumentet -ENI CBC, men som även har finansiering av regionala utvecklingsfonden).
Det territoriella samarbetet som Sverige deltar i syftar till att arbeta med utmaningar som har
identifierats gemensamt i respektive programområde. De prioriteringar som är gjorda, har som
utgångspunkt att det ska finnas ett mervärde av att de genomförs gränsöverskridande. De flesta
Interregprogrammen har valt fyra eller färre tematiska mål. Flest program har valt de tematiska målen
1, 3, 6 och 7.
En viktig förutsättning för Interregprogrammens möjligheter att bidra till hållbar tillväxt, är att de är
samordnade med övrigt regionalt, nationellt och europeiskt tillväxtarbete. Tillväxtverket ansvarar för
nationell samordning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden i
Sverige, inklusive Interreg.
Lokalt ledd utveckling
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för alla tre programmen och har därmed ansvar för alla fyra
fonder vad gäller lokalt ledd utveckling. Strukturen med en förvaltande myndighet för alla fonder
möjliggör en tät fondsamordning och innebär en väg in för LAG och leader-områdenas personal.
Fondsamordningen kan därmed ske på strategiskt, regelutvecklande, programledande och
handläggande nivå
EU:s strategi för Östersjöregionen
EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är det första exemplet på så kallade makroregionala
strategier i EU. EUSBSR är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre
huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Så kallade flaggskepp
är föregångsprojekt som verkar som goda exempel och inspirationskällor. Under de senaste åren, inte
minst genom projektet EUSBSR Support under 2018, har ett synsätt vuxit fram som innebär att
enskilda projekt synkroniseras i flaggskeppsprocesser, som har större utsikt att leda till policypåverkan.
Ett stort antal myndigheter i Sverige har regeringsuppdrag att bidra till målen i EUSBSR. Många av
dessa har också ansvar som policysamordnare. Genom både det ovan nämnda EUSBSR Support och
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Svenska Institutets särskilda uppdrag att stärka samarbetet i regionen bl.a. med Baltic Leadership
Program har det gränsöverskridande samarbetet inom strategin stärkts och utvecklats.
Hållbar stadsutveckling
En annan viktig insats som genomförs genom ett integrerat tillvägagångssätt, är hållbar
stadsutveckling. Minst 5 procent av medlen från regionala utvecklingsfonden 2014–2020 ska investeras
i hållbar stadsutveckling. Detta gäller för hela EU. I Sverige finns satsningen på hållbar stadsutveckling
i tre av de åtta regionala strukturfondsprogrammen.
Regeringen har inrättat Rådet för hållbara städer som ska verka för att genomföra regeringens politik
för hållbar stadsutveckling. Rådet är ett forum för myndighetscheferna vid de myndigheter som är
strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med hållbar stadsutveckling, däribland Tillväxtverket.
Rådet har knutit till sig ett expertnätverk från alla myndigheter som deltar. Dessutom finns
en referensgrupp med deltagare från flera kommuner och branscher.
Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för URBACT-programmet i Sverige och det innefattar att
informera om programmet på svenska och lyfta fram resultat från deltagande svenska partners.
URBACT-programmet är ett EU-finansierad nätverks- och lärandeprogram för hållbar stadsutveckling
som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz.
Ett av huvudsyften med en nationell kontaktpunkt är att få med flera svenska städer i URBACT och
Tillväxtverket använder därför sin regionala struktur och sina goda kontakter med kontor på 9 platser
runt om i Sverige. Därutöver har myndigheten ett nära samspel med SKL och Näringsdepartementet
där vi får bra hjälp med att sprida resultat och nå bredare ut med information om programmet.
Under 2018 avslutades 7 URBACT-projekt där svenska städer har deltagit tillsammans med olika
partners från hela Europa. Tittar man på effekterna av URBACT upplever svenska städer att resultaten
lever vidare och får genomslag hos deltagande aktörer. Detta eftersom projekten arbetar med angelägna
problem som är identifierade av städerna själva och där lösningarna är till gagn för medborgarna.
https://urbact.eu/urbact-i-sverige
Stöd till områden med allvarliga och permanenta nackdelar
För att hantera demografiska utmaningar i områden med allvarliga och permanenta naturbetingade eller
demografiska nackdelar ges stöd inom vissa av regionalfondens program i form av ett särskilt
gleshetsstöd för norra Sverige. Inom landsbygdsprogrammet ges ersättning för att kompensera
lantbrukare för merkostnader och inkomstbortfall relaterade till begränsningarna för
jordbruksproduktionen i områden med sämre förutsättningar för sådan produktion.

b) Avseende artikel 15.2 a i i förordning (EU) nr 1303/2013 – en översikt av genomförandet av
lokalt ledd utveckling.

Lokalt ledd utveckling (LLU) har implementerats i alla fyra ESI-fonder genom integrerade
flerfondsstrategier, som LAG (Local Action Group) har tagit fram och ansvarar för att genomföra.
Lokalt ledd utveckling har skrivits in i tre program: landsbygdsprogrammet (där LLU är en del av
programmet), havs-och fiskeriprogrammet (där LLU är en del av programmet) och regional- och
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling (som finansieras av både socialfonden och regionala
utvecklingsfonden). Budgeten för Lokalt ledd utveckling är 125 miljoner euro (siffrorna avser endast
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EU-medel). Alla fyra ESI-fonder avsätter medel för Lokalt ledd utveckling. Merparten, 80 %, är dock
medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
I Sverige finns det 48 leaderområden som tillämpar lokalt ledd utveckling. Av dessa är det endast åtta
som har finansiering från bara en fond. Alla övriga har två eller upp till alla fyra fonderna.
Fondsamordningen har inte alltid varit enkel men en utvärdering visar att majoriteten av LAG vill
behålla en flerfondslösning. I utvärderingen framgår också att goda kontakter har skapats med andra
regionala aktörer genom flerfondslösningen och det har också givits möjligheter att stödja andra typer
av projekt än om man endast använt en enda fond.
Framför allt på grund av regionala utvecklingsfonden och socialfonden, har det varit möjligt att
finansiera projekt inom lokalt ledd utveckling även inom städer och större tätorter. Om det ingår en
större tätort (mer än 20 000 invånare) i ett leaderområde som finansieras av regionala
utvecklingsfonden, så finns det krav på urvalskriterier i projekturvalet som prioriterar
stadsutvecklingsprojekt eller projekt som gynnar utbytet eller samarbete mellan stad och land.
Genom uppdraget om fondsamordning har det skapats forum för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring
mellan Jordbruksverket och de andra två förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna i Sverige.
Genom Landsbygdsnätverket finns också samarbete inom alla fonder, som erbjuder viktiga
stödfunktioner och forum för lokala aktörer och LAG att träffas. Genom Lokalt ledd utveckling i
Sverige, LUS, där alla leaderområdena är medlemmar inklusive de fem leaderområden som inte är
prioriterade, finns en part för Jordbruksverket att vända sig till i olika frågor eller som remissinstansen.
LUS är även medlemmar i Landsbygdsnätverket och ELARD.
Beslutstakten har ökat ju längre vi har kommit i programperioden. Det är främst resultat av att
handläggarna på leaderkontoren har blivit mer erfarna men även de utbildningsinsatser som har getts
till handläggarna, både som resultat av upptäckta behov vid handläggningen hos Jordbruksverket men
även efterfrågad av handläggarna själva. Den långa handläggningstid hos Jordbruksverket som
präglade de första åren har sedan hösten 2018 sänkts till det uppsatta målet på maximalt tre månader.
Utbetalning av projektstöd inom lokalt ledd utveckling har vid utgången av 2018 i stort nått uppsatta
mål om en handläggningstid under 90 dagar. För de tre fonderna EHFF, ERUF och ESF där
handläggningstiden är förordningsstyrt är målet uppfyllt. För EJFLU är det interna målet inte uppnått
ännu men insatser görs för att även få ner handläggningstiden för dessa utbetalningsärenden.
Beslutade ansökningar om stöd
Antal projekt: 1 333st
Summa inkl offentlig medfinansiering: 1,19 miljard kr
Nyttjandegrad av budget: 58 %
Beslut ansökan om utbetalning
Antal utbetalningar: 1 965st
Summa inkl offentlig medfinansiering: 361 miljon kr
Att hantera tre program och fyra fonder var en stor nyhet och utmaning när leaderområdena kom igång
med verksamhet. Tidigare har det endast varit möjligt att arbeta inom landsbygdsfonden för flertalet av
leaderområden, några av områdena var tidigare fiskeområden eller sammanföll med fiskeområden med
finansiering genom Havs- och fiskerifonden. Det saknades dock vana hos de flesta leaderområden att
arbete med regional- och socialfonderna vilket resulterade i att det tog till början av 2018 innan det
riktigt tog fart med projektbesluten inom de två fonder.
Det som är utmärkande för projekt inom socialfonden är att de omsluter en större budget än vad projekt
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inom landsbygdsfonden i snitt omsluter. Snittprojektet inom ESF är ca 1,1 miljoner kr per projekt och i
EJFLU ca 0,7 miljoner kr i snitt per projekt, när driftbudgetarna inte är med i beräkningen. Projekt
inom socialfonden är övervägande mer omfattande på grund av att de insatser som görs för att få
individer närmre arbetsmarknaden eller stärka individens kompetens vilket ofta är mer resurskrävande
än projekt som riktar sig till föreningar och företag inom andra fonder. Leaderområdena prioriterar då
några färre och större projekt för att nå resultat.
Det som kan underlätta handläggningen av de tre programmen är att se på möjligheten att tillämpa de
fondspecifika regelverken. Jordbruksverket som är ensam förvaltande myndighet för lokalt ledd
utveckling, tillämpar Förordning (EU) nr 809/2014 (landsbygdsfonden) till samtliga fyra fonderna som
söker projekt inom lokalt ledd utveckling. På grund av interna strävan att ha likahantering av fonderna
vid handläggning och utbetalning, tillämpas det mer detaljerade regelverket. Detta gör att
regeltillämpning för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling, dvs. lokala projekt, skiljer
sig från regionala projekt eftersom Tillväxtverket och ESF-rådet tillämpar Förordning (EU) nr
1303/2013. Tillväxtverket och ESF-rådet anser att projektägare som ansöker om stöd eller utbetalning
antingen lokalt hos leaderområden eller regionalt hos TVV eller ESF-rådet ska ha samma
förutsättningar.

c) Avseende artikel 15.2 a i i förordning (EU) nr 1303/2013 – en översikt av genomförandet av
integrerade territoriella investeringar, i tillämpliga fall.
I det regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige, genomförs insatser för hållbar
stadsutveckling genom integrerade territoriella investeringar (ITI). Insatserna avgränsas geografiskt till
Göteborgs kommun, omfattar programmets samtliga insatsområden och avser tre beviljade projekt. Det
sammanlagda beviljade beloppet motsvarar öronmärkningen i programmet till hållbar stadsutveckling
på minst 5 procent av de medel som avsatts till de tematiska målen 1, 3 och 4.
Göteborgs kommunstyrelse antog i juni 2015 en sektorsövergripande integrerad plan, som ligger till
grund för dessa insatser. I planen beskrivs genomförandet av de integrerade territoriella investeringarna
och den pekar ut tre sektorsövergripande projekt för hållbar stadsutveckling. Inom tematiskt mål 1
genomför Göteborgs kommun projektet Göteborg som testarena för små och medelstora företag.
Projektet avslutades 2018-12-31. Inom tematiskt mål 3, genomför Göteborgs kommun
samverkansprojektet One Stop Future Shop. Inom tematiskt mål 4 genomförs samverkansprojektet
Stadslandet Göteborg.
ITI-verktyget i det västsvenska programmet inom regionala utvecklingsfonden har bidragit till att
minska de svårigheter som ibland uppstår när man genomför stadsutvecklingsinsatser över flera
sektorer och administrativa gränser. ITI har bidragit till en ökad samordning inom stadens organisation
i urval, förankring, genomförande och uppföljning av projekten. Projekten betraktas inte som
avgränsade satsningar, de ingår i ett bredare sammanhang. Det gäller synkningen med stadens
övergripande strategier, de konkreta kopplingarna projekten emellan, samt geografin, då projekten
omfattar hela Göteborgs kommun.
Resultat återfinns främst på projektnivå, eftersom satsningarna inom hållbar statsutveckling under 2018
är i genomförandefas. Projektutvärderingen av satsningen inom tematiskt mål 1 visar exempelvis att
Göteborgs stad genom projektet lagt en första grund till ett mer strategiskt och samordnat arbete med
innovation. Insatserna i satsningen inom tematiskt mål 3 bidrar till ökat nyföretagande, med särskilt
fokus på att öka nyföretagandet bland kvinnor och utrikesfödda. Satsningen inom tematiskt mål 4
skapar förutsättningar för grön innovation och grön affärsutveckling mellan stad och land.
En ökad fondsamordning har åstadkommits genom stadens långsiktiga planering, där en röd tråd finns
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mellan de enskilda ESI-projekten. Exempel på sådana kopplingar är mellan stad och land och mellan
socioekonomiska utmaningar och förutsättningar i näringslivet. Det finns en fondsamordningsgrupp i
Västsverige och arbetet med fondsamordning i Västsverige bygger på en lång erfarenhet av samarbete.
Det påbörjades redan under förra programperioden med bland annat gemensamma
spridningskonferenser och workshops. Inför nuvarande programperiod beslöts att gruppen skulle lyftas
till en mer strategisk nivå. I dagsläget ingår förutom enhetschef/programansvarig från ESF-rådet
respektive Tillväxtverket, regionalt utvecklingsansvariga i regionerna, länsstyrelserna,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Mötena brukar hållas fyra gånger per år och behandlar
vanligtvis följande frågor:
-

Läget inom respektive program (socialfonds-, regionalfonds-, landsbygds- och
fiskeprogrammet)
Kommande utlysningar och ev. möjligheter till fondgemensamma utlysningar
SHP 2020+ och information från den s.k. 8-gruppen (politisk arbetsgrupp för
sammanhållningspolitiken som bildats på initiativ av SKL)
Aktuella utvärderingsrapporter från respektive fond.

ca) Avseende artikel 15.2 a i) i förordning (EU) nr 1303/2013 – en översikt av genomförandet av
integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling.

d) Avseende artikel 15.2 a ii i förordning (EU) nr 1303/2013 – en översikt av genomförandet av
makroregionala strategier och havsområdesstrategier, i tillämpliga fall.

Inriktningen under innevarande programperiod är att på ett strategiskt sätt använda de möjligheter som
ESI-fonderna ger, för att finansiera samarbetsprojekt med andra medlemsländer och tredje land. Genom
att beakta EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) vid transnationella insatser tillförs en
inriktning och ett mervärde. Det gäller inte enbart insatser inom ramen för de program inom målet för
europeiskt territoriellt samarbete (interreg) som Sverige deltar i, utan också inom ramen för övriga
program inom ESI-fonderna.
Tillväxtverket har i uppdrag att verka kunskapsuppbyggande för 44 myndigheter och länsstyrelser, som
ska stödja genomförandet av EUSBSR, samt att hålla samman ett brett genomförandenätverk.
Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet deltar aktivt i nätverket. Tillväxtverket har även i uppdrag att
bistå i fondöverskridande frågor för ESI-fonderna. Jordbruksverket är policysamordnare (PAC) för
delområdet Fiske och Vattenbruk inom policyområdet Bioekonomi. Dessa olika uppdrag skapar en
effektiv samordning mellan den nationella politiska nivån, EU:s strategi för Östersjöregionen och de
förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna.
Inom det nationella och de åtta regionala strukturfondsprogrammen finns möjlighet att arbeta inom
Östersjöregionen genom makroregionalt integrerade projekt eller den transnationella komponenten
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(TNK). Makroregionalt integrerade projekt, innebär att det transnationella samarbetet är förutbestämt
redan vid ansökan. TNK innebär en transnationell tilläggsbudget på ett redan befintligt projekt inom
regionala utvecklingsfonden. TNK ska ge ett mervärde och bidra till EUSBSR.
Inom socialfonden finns möjlighet att söka medel för transnationellt samarbete med inriktning på
Östersjöregionen i nästan alla utlysningar. Europautlysningarna (synkroniserade utlysningar på
europeisk nivå) ger särskild prioritet till projekt kopplade till EUSBSR. Socialfonden använder sig av
modellen makroregionalt integrerade projekt. Svenska ESF-rådet avsatte medel för det svenska
deltagandet i Europautlysningarnas andra ansökningsomgång genomfördes 2018 där fem projekt
beviljades med fokus på unga som varken studerar eller arbetar, ett antal av dessa har kopplingar till
EUSBSR.
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ger också möjlighet till stöd för projekt
mellan länder i Östersjöregionen, främst i formen av makroregionalt integrerade projekt. I
Landsbygdsprogrammet finns en samarbetsåtgärd som kan ge stöd till transnationella samarbeten
generellt. I Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, finns också särskilda medel för att stödja
interregionalt, men även transnationellt samarbete.
I havs- och fiskeriprogrammet finns stödmöjligheter för internationella erfarenhetsutbyten inom en
specifik åtgärd gällande tekniska lösningar inom fisket. Det finns även stödmöjlighet för att utforma
bevarandeåtgärder och regionalt samarbete tillsammans med andra länder. Åtgärderna är dock inte
direkt kopplade till EUSBSR.
Svenska ESF-rådet genomförde under 2018 en specifik utlysning enbart relaterade till EU:s strategi för
Östersjöregionen, med fokus på hållbart arbetsliv. Ett projekt beviljades.
Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket har alla etablerat samarbete med förvaltande
myndigheter i Östersjöregionen.
Baltic Sea Network-ESF (BSN) är ett nätverk bestående av de ansvariga myndigheterna för
socialfonden i länderna runt Östersjön. Nätverket har arbetat med kompetensutveckling kring
Östersjöstrategin och utbyte kring programgenomförande och finansieringsmöjligheter.
Nätverket för regionala utvecklingsfondens förvaltande myndigheter i Östersjöregionen (MAnätverket) initierades 2016 och har under 2017 och 2018 haft ca tre träffar per år. Syftet är att hitta
vägar för projekt inom regionala utvecklingsfonden att samarbeta mellan länderna i Östersjöregionen.
Under 2017 beslutades och genomfördes ett TNK-projekt och under 2018 beslutades två TNK-projekt
kopplade till svenska regionalfondsprojekt. Svenska Institutet arrangerade ett Baltic Leadership
Programme fokuserat på smart specialisering 2018. Programmet presenterades för MA-nätverket i
Östersjöregionen som hjälpte till att involvera deltagare från de baltiska länderna och Tyskland.
Svenska Institutet genomförde under 2017-2018 en kurssatsning inom ramen för Baltic Leadership
Programme. Kursen riktade sig till de förvaltande myndigheterna för havs- och fiskeriprogrammen i
Östersjöländerna. Det resulterade i ett nätverk (Baltic Sea Network-EMFF), som träffas två gånger per
år. Det året innan etablerade nätverket för EAFRD har haft möte i samband med EUSBSR Annual
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Forum i Tallinn 2018.
Det svenska landsbygdsnätverket deltar sedan 2008 i ett samarbete runt Östersjön med två träffar per
år, för erfarenhetsutbyte och planering av gemensamma aktiviteter. Styrgrupperna för det finska och det
svenska landsbygdsnätverket har därutöver träffats vid ett par tillfällen. 2018 arrangerades en
gemensam pristävling, The Nordic/Baltic Rural and Maritime Award. Av många nomineringar utvaldes
3 projekt som prisbelönades i samband med den svenska landsbygdsriksdagen.
Jordbruksverket har sedan 2016 ansvaret som policysamordnare, PAC, för Bioekonomi-fiske och
vattenbruk. Som ett led av det arbetet har Sverige ordförandeskapet i BSR-nätverket för EMFF. PAC
har också tagit initiativ till ett Baltic Leadership Program med temat Bioekonomi-Ungdom.
Kurssatsningen avslutades i början av 2019 och resulterade i en ansökan för ett fortsättningsprojekt för
att ytterligare samla unga i Östersjöregionen med intresse för bioekonomi och FN:s hållbarhetsmål.

e) Avseende artikel 15.2 a iii i förordning (EU) nr 1303/2013 – en översikt av genomförandet av
det integrerade tillvägagångssättet för att hantera särskilda behov i områden med störst
fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social
utestängning, i tillämpliga fall.
 En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att hantera de särskilda behoven i områden med
störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social
utestängning.
 En beskrivning av vilka resultat som uppnåtts vad gäller hantering av behoven i dessa
geografiska områden/målgrupper.
I det svenska socialfondsprogrammet riktas inga åtgärder mot särskilda behov i geografiska
områden med fattigdom, utan redovisningen av insatser nedan utgår istället från särskilda
utlysningar som gjorts för socialt hållbar stadsutveckling och en utlysning inriktad på socialt utsatta
områden.
I de tre regionala handlingsplanerna för storstadsregionerna, Stockholm, Västsverige och
Sydsverige, lyfts behov fram om insatser för en hållbar stadsutveckling ur ett socioekonomiskt
perspektiv. I dessa regioner har totalt fyra utlysningar gjorts, vilket resulterat i 13 projekt som
beviljats stöd för insatser inom socialt hållbar stadsutveckling och insatser för socialt utsatta
områden.
De beviljade projekten har olika inriktningar, men tre huvudkategorier kan ses: insatser för unga,
insatser för utrikesfödda som inte kommit i arbete samt insatser för nyanlända. Som exempel på
insatser inom kategorin unga kan nämnas projektet Ung Öst från Västsverige som ägs av Göteborgs
Stad. Projektet riktar sig till ungdomar i två av Göteborgs mest socialt utsatta områden som har
storstadsproblem i form av segregation och utanförskap med låg förvärvsfrekvens, låg
utbildningsnivå och hög andel skolavhopp bland unga. Inom projektet arbetar ungdomsbehandlare
tillsammans med ungdomarna utifrån en metod som kombinerar behandlande insatser med
sysselsättningsinsatser. När det gäller kategorin insatser för utrikesfödda och nyanlända finns
exempelvis projektet Rekrytera från Sydsverige. Projektet drivs av Helsingborgs stad och riktar sig
till nyanlända och utrikesfödda som saknar etablering på arbetsmarknaden. Genom områdesbaserat
arbete i tre segregerade stadsdelar i Helsingborg är målsättningen att fler invånare i området ska nå
arbete eller studier.
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De fem projekten i Stockholm startade under hösten 2015. Totalt har c:a 1 750 deltagare, varav c:a
750 kvinnor och 980 män påbörjat insatser i projekten. Av dessa har totalt c:a 1 320 personer, 560
kvinnor och 760 män, avslutat insatserna. Resultatet hittills är att 53 procent av de deltagare som
avslutat insatsen stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, varav 60 procent av kvinnorna och 47
procent av männen. Med stärkt ställning på arbetsmarknaden avses deltagare som vid avslut arbetar
som anställd eller i egen verksamhet, studerar, har en praktik- eller lärlingsplats, samt deltagare som
tidigare var utanför arbetskraften, som vid avslut är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
För de tre projekten i Västsverige som startade våren 2016 har c:a 420 personer (c:a 160 kvinnor
och 260 män) påbörjat ett deltagande i projekten. Av de c:a 300 som slutat har 64 procent (66
procent av kvinnorna och 63 procent av männen) stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
I Sydsverige startade de fem projekten hösten 2016 och sedan dess har c:a 630 personer, skrivits in
i projekten, fördelat c:a på 260 kvinnor och 370 män. Av de 450 som hittills slutat har 75 procent
(76 procent av kvinnorna och 74 procent av männen) stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
Utlysningarna i region Stockholm utvärderas genom en övergripande utvärdering, vars syfte är att
aggregera resultaten från de beviljade projekten för att undersöka om de bidragit till att minska
inomregional socioekonomiska skillnader. Den övergripande utvärderingen pågår, vilket gör att
slutliga resultat inte ännu finns tillgängliga. Tidiga resultat från klusterutvärderingen visar dock att
bärande idéer i utlysningarna försvagats på projektnivån. Fokus har snarare varit utveckling av
metoder, som på sikt kan bidra till att öka de regionala aktörernas förmåga att erbjuda stöd till
individer som är bosatta i utsatta områden, än direkta effekter i de berörda områdena. Det bör även
tas i beaktande projektinsatsernas relativa storlek i förhållande till andra satsningar som görs, vilket
medför att effekter på stadsdelsnivå kan bli svåra att spåra.
Eftersom också övriga insatser storleksmässigt är relativt små är det rimligt att anta att inte heller
dessa kan få ett övergripande genomslag i de berörda områdena, men ändå ha en positiv effekt för
de enskilda individer som deltagit i projekten. För många individer som deltagit i projekten ser vi
positiva omedelbara resultat. Som det i föregående text redogjorts för visar uppföljningsdata att en
majoritet av deltagarna har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
Inom ramen för det tematiska målet 9, Främja social inkludering, samt bekämpa fattigdom och
diskriminering, riktas insatserna till kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.
Målgruppen består av personer som har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination
med till exempel brist på arbetslivserfarenhet och nätverk, ohälsa och funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, sociala skäl eller språkhinder. Det handlar med andra ord om
insatser med fokus på målgrupper som riskerar att vara särskilt utsatta för diskriminering eller
social utestängning och där riskerna för fattigdom är störst. Insatserna inom det tematiska målet 9
bedrivs i samtliga regioner.
Insatser inom det tematiska målet 9 bedrivs i samtliga regioner där sammantaget 95 projekt
beviljats stöd. Totalt har c:a 12 800 personer påbörjat deltagande i projekten, c:a 7 300 kvinnor och
5 500 män. 69 procent av deltagarna är utomeuropeiskt födda, varav 71 procent av kvinnorna och
68 procent av männen. Utomeuropeiskt födda svenskar möter av flera skäl stora hinder då det gäller
att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket i sin tur riskerar att leda till utestängning och fattigdom. Av
dessa har c:a 8 100 hunnit avsluta insatserna, varav 4 500 kvinnor och 3 600 män. Resultatet hittills
är att 42 procent av de deltagare som avslutat insatsen stärkt sin ställning på arbetsmarknaden,
varav 37 procent av kvinnorna och 48 procent av männen. Skillnaden mellan kvinnor och män
gäller främst andelen som påbörjar sysselsättning efter projekt. En högre andel män än kvinnor
återfinns i sysselsättning efter projekten. Vi vet inte varför det ser ut på detta sätt, men
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problematiken uppmärksammas och behöver adresseras, bland annat i kontakten med och i
uppföljningen av projekten.

f) Avseende artikel 15.2 a iv i förordning (EU) nr 1303/2013 – en översikt av genomförandet av
åtgärder för att hantera demografiska utmaningar i områden med allvarliga och permanenta
naturbetingade eller demografiska nackdelar, i tillämpliga fall.
Regionalfondens program
Det särskilda gleshetsstödet från EU till Övre Norrland och Mellersta Norrland kan kompensera och
bidra till att minska några av de naturliga nackdelarna i norra Sverige. Nedan redovisas hur åtgärderna i
programmen i Övre Norrland och Mellersta Norrland har inriktats sedan programstarten.
Robusta transportsystem
Det finns planer på såväl nationell som regional nivå avseende angelägna investeringar i robusta
transportsystem på regional nivå. Då avstånden är långa, och glesheten betydande för såväl näringsliv
som individer, ger investeringar via den regionala utvecklingsfonden möjligheter att skapa en
effektivare regionförstoring via en förbättrad transportinfrastruktur. I Övre Norrland har 16 projekt
beslutats och insatsområdesbudgeten är fullt intecknad. Tre förstudieprojekt har avslutats. De största
investeringarna görs i förbättrad hamninfrastruktur i Piteå, Skellefteå och Umeå kommuner. Övriga
investeringar görs i resecentra och järnvägsanknutna logistiklösningar.
Mellersta Norrland har haft stor efterfrågan inom området och en regional prioritering som resulterat i
sex angelägna genomförandeprojekt, varav Mittstråket är ett. Satsningarna bedöms bidra till regionens
näringslivsutveckling genom att öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur genom att skapa nya
och utvecklade multimodala transportförbindelser samt resultera i en minskning av transporternas
negativa miljöpåverkan.
Bredband och IKT
Tillgang till bredband ar en förutsattning för könkurrens pa lika villkör för regiönens företag. I
Övre Nörrland öch Mellersta Nörrland har det varit ett stört intresse att bidra till utvecklingen av
bredbandsinfrastrukturen i nörra Sverige. De örtssammanbindande nat söm byggs ömfattar de
strackör söm fatt högst priöritet utifran regiönala behöv öch söm ger sma öch medelstöra företag
tillgang till bredband med minst 100 Mbit/s överföringshastighet. Satsningarna ar tydligt
köpplade till bredbandssatsningarna inöm Landsbygdsprögrammet i saval planering söm
genömförande.
Förutom bredbandsinvesteringarna finns satsningar som handlar om utbyggnaden av offentliga etjänster för att öka den digitala delaktigheten hos befolkningen inklusive företagare.
Innovations- och samarbetsprojekt
Universiteten har en framträdande roll i utvecklingen av Övre Norrlands och Mellersta Norrlands
innovativa miljöer. De bidrar till ett utökat samarbete mellan akademi och näringsliv.
I Övre Norrland har investeringar skett i samtliga av regionens sju styrkeområden för smart
specialisering, med tyngdpunkten inom Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin. Som exempel
kan nämnas datacenter som är en växande industri som expanderar starkt i norra Sverige på grund av
bra förutsättningar i form av fri kyla och grön och säker el nära kraftkällan vilket ger mindre
energiförluster. Även inom besöksnäringen har stora investeringar gjorts, där regionens unika
förutsättningar profileras i bred samverkan mellan aktörer på regional och lokal nivå.
Mellersta Norrlands små företag har långt till forskningsmiljöerna. Trots detta finns förutsättningar för
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innovation och kommersialisering av forskningsbaserade produkter och tjänster i programområdet. I de
21 beviljade forsknings- och innovationsprojekten finns tydliga ambitioner om att skapa kopplingar
mellan forskningsutövare och näringslivet. Engagemanget från näringslivet märks tydligt i och med att
företagen medfinansierar sina egna insatser och även deltar med personalresurser. I flera fall handlar
det dessutom om stora företag, vilket är viktigt för att kunna driva en innovationsprocess som resulterar
i kommersialisering.
I norra Sverige har efterfrågan på medel för att öka användningen av förnybar energi samt för
energieffektiviseringar ökat under senare år inom såväl offentlig sektor och bostadssektorn som bland
företag. Investeringar görs bland annat på utveckling av termisk energilagring, ökad användning av
solel hos företag och ökad användning av förnybar energi inom offentlig infrastruktur, transport och
bostadssektorn.
Företagsstöd
Inom ramen för regionalfondsprogrammen i Övre Norrland och Mellersta Norrland har medel fördelat
till fem projekt i tre av de fyra länen i Norra Sverige. Medfinansieringen från Regionalfonden har
möjliggjort mer stöd till fler satsningar i företag i de glest befolkade kommunerna än vad som hade
varit möjligt med enbart de regionala anslagen. I inlandskommunerna har stöd i stor utsträckning gått
till företag inom besöksnäringen och till tillverkningsindustrin. Merparten av företag som hittills sökt
företagsstöd i ERUF MN kommer främst från småindustri- samt besöksnäringen.
Det territoriella samarbetet
Norra Sverige berörs främst av tre Interreg-program; Nord, Bothnia Atlantica och Sverige-Norge.
Nordprogrammet har stor betydelse för det gränsöverskridande samarbetet för att bland annat uppnå
kritisk massa, klusterutveckling men också ur ett klimat och miljöperspektiv. Genomförandet löper på
väl, särskilt när det gäller FoU och Innovationer. Inom insatsområdet Entreprenörskap har det regionala
programmet Övre Norrland och Interreg Nord kunnat skapa synergier genom två olika
besöksnäringsprojekt. Inom insatsområdet Natur- och kulturmiljöer finns bland annat språksamarbeten
inom Sapmi, inom vattenförvaltning och för att bevara den hotade arten fjällräv.
I Botnia Atlantica-programmet har 87 procent av budgeten investerats i 40 projekt, varav tio projekt
involverar alla tre länderna. Ett projekt som på ett bra sätt arbetar med gränsöverskridande
innovationsarbete för ökad regional konkurrenskraft är Qvarken Game Industry. Syftet är att stärka
startup-fasen och internationaliseringen för småföretag inom spelindustrin. Projektet är samtidigt
startskottet för en transnationell etablering av nätverket Arctic Game Lab.
Landsbygdsprogrammet
För att kompensera lantbrukare för alla eller delar av de merkostnader och inkomstbortfall som är
relaterade till begränsningarna för jordbruksproduktionen i områden med allvarliga och permanenta
naturbetingade nackdelar ges ersättning inom åtgärden ”Stöd till områden med naturliga eller andra
särskilda begränsningar”, eller kompensationsstödet som det också kallas.
Kompensationsstödet medverkar till att bevara jordbruksmark och bevara och främja hållbara
jordbrukssystem. Det bidrar till det horisontella miljömålet genom att vara en hjälp för att upprätthålla
ett öppet och varierat odlingslandskap, vilket är positivt för den biologiska mångfalden. Ersättningen
betalas ut till jordbruk i bergsområden samt till andra områden med väsentliga naturliga begränsningar
eller särskilda begränsningar3.
3

Bergsområden är områden norr om 62:a breddgraden och vissa angränsande områden. Områden med väsentliga naturliga
begränsningar är områden som begränsas av låg temperatur genom tröskelvärdet 1500 daggraders växtsäsong. Områden
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Inom landsbygdsprogrammet är kompensationsstödet den ersättningsform som idag har högst
budgetutnyttjande. Kompensationsstödet har årliga utbetalningar som har kunnat göras varje år sedan
2014, för alla som söker utbetalning.
Den dominerande typen av jordbruk inom kompensationsområdena är företag med betesdjur, främst
med nöt men även med får och get. Eftersom omsättning och jordbruksaktivitet per hektar är högre på
dessa företag är också merkostnaderna för naturliga och särskilda begränsningar större. Växtodling av
främst spannmål förekommer, ofta används skörden som kraftfoder till företagets djurhållning. Det
finns även företag med djurhållning där huvuddelen av foderarealen är naturbetesmark.
Utan djurhållning faller den ekonomiska grunden för en stor del av odlingen av spannmål och i princip
helt för odlingen av grovfoder. Därmed faller även grunden för att behålla jordbruket och bruka
jordbruksmarken i många av kompensationsområdena. Situationen bedöms vara allvarlig för många av
odlingslandskapets naturtyper och arter. De mest biologiskt värdefulla markerna och en stor del av
värdena finns i det betade landskapet. En nedläggning eller beskogning av jordbruksmarken inom
kompensationsområdena, leder således till minskad biologisk mångfald. Aktiv jordbruksdrift genom
djurhållning är en förutsättning för ett öppethållande av åker- och betesmark. Inslag av spannmål i
områden som domineras av vallodling ger ett mer varierat odlingslandskap.

som är påverkade av särskilda begränsningar är sådana där det är nödvändigt att markförvaltningen fortgår för att bevara
eller förbättra miljön, bevara landsbygden och bibehålla potentialen för turism i området, eller för att skydda kustlinjen.
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6. DÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT, ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT ÖKA KAPACITETEN HOS
MEDLEMSSTATERNAS MYNDIGHETER OCH STÖDMOTTAGARNA NÄR DET GÄLLER ATT FÖRVALTA OCH
ANVÄNDA DE EUROPEISKA STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDERNA (ARTIKEL 52.2 F I FÖRORDNING
(EU) NR 1303/2013)

I syfte att öka kapaciteten vidareutvecklar de tre förvaltande myndigheterna successivt sina ITsystem för fonderna. Målet är att alla ansökningar ska göras elektroniskt. Systemen bidrar till högre
kapacitet och kvalitet i alla led, från ansökan om stöd och ansökan om utbetalning, via
administrativa kontroller och kontroller på plats, till attesterande myndighets betalningsansökan till
kommissionen och överföring av underlag för revisionsmyndighetens urval av projektrevisioner.
Ett resultat är minskad administrativ börda för projektägarna, som inte behöver skicka in mängder
av pappersunderlag. Ett annat är att myndigheternas diarieföring blir mer enhetlig när allt hanteras
digitalt.
De förvaltande myndigheterna ser kontinuerligt över regler och rutiner som rör programmen och
uppdaterar vid behov för att säkerställa korrekt hantering, men även för att förenkla för
stödmottagare och myndigheter där så är möjligt. Behov av justeringar uppmärksammas på olika
sätt, exempelvis vid revisioner, administrativa kontroller eller vid erfarenhetsutbyten av olika slag.
Utbildningar för handläggare och information till stödmottagare hålls i samband med att
uppdateringar görs eller vid behov. Exempelvis har Svenska ESF-rådet genomfört fördjupade
utbildningar för sin personal om kostnadseffektivitet, resursbedömning och statsstödsefterlevnad.
Svenska ESF-rådet har beslutat om nya riktlinjer för bedömning av statsstödsefterlevnad.
Riktlinjerna har utarbetats i nära samverkan med Tillväxtverket och i syfte att vara enhetliga med
deras. Riktlinjerna beslutades den 20 november 2018, så det är för tidigt att dra några slutsatser om
resultat specifikt av den insatsen.
Resultaten av de samlade insatserna kan bland annat utläsas av hur många timmar Svenska ESFrådet lägger på varje enskilt beslut om stöd. 39 timmar per beslut 2018 kan jämföras med 61
timmar per beslut 2017. Motsvarande för varje enskilt beslut om uppföljning (utbetalning, återkrav,
ändring, med flera) har minskat från 18 timmar år 2017 till 15 timmar år 2018. Detta har även
påverkat kostnaden per beslut, som har sänkts. Vidare är felprocenten väldigt låg i de slumpmässigt
utvalda beslut om utbetalning som revisionsmyndigheten ESV granskar. Felprocenten för
Socialfonden uppgår till 0,03 procent och för ERUF 0,3 procent. Båda är därmed långt under den
av EU-kommissionen fastställda toleransnivån på två procent. Felprocenten för Fead är obefintlig.
En viktig del av Svenska ESF-rådets arbete med att säkerställa en god genomförandekapacitet, har
varit att bygga upp en förstärkt analys- och utvärderingsfunktion med forskarkompetens vid
myndigheten. Att följa utvecklingen inom arbetsmarknads-, utbildnings- och närings- och
regionalpolitiken är en viktig uppgift, för att få underlag för att rikta insatserna mot rätt områden
och målgrupper. En del av detta arbete är uppbyggnaden av temaplattformen för ett hållbart
arbetsliv som myndigheten har tillsammans med Forte. Temaplattformen startade 2017 och har
tagit fram kunskapsunderlag och genomfört fördjupade spridningsaktiviteter inom området hållbart
arbetsliv.
En typ av kapacitetsökning är att öka kvaliteten i programgenomförandet. Bland annat när det
gäller att följa upp, utvärdera och stärka fondernas resultat och effekter på kort och lång sikt.
Fondgemensamt erfarenhetsutbyte bedrivs i syfte att diskutera gemensamma uppföljnings- och
utvärderingsproblem.
Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket och det nationella landsbygdsnätverket är centrala
funktioner för analys respektive erfarenhetsutbyte av de program som Jordbruksverket förvaltar.
Utvärderingssekretariatet planerar, samordnar, administrerar och upphandlar utvärderingar enligt
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upprättade utvärderingsplaner. Sekretariatet initierar även metodutveckling och deltar vid behov i
utvärderingar. En rådgivande forskargrupp är knuten till sekretariatet och kvalitetssäkrar
utvärderingarna. Utvärderingarna publiceras i en egen rapportserie vid Jordbruksverket. Genom
utvärderingssekretariatet kan programmets resultat följas upp på ett mer systematiskt sätt.
Det nationella landsbygdsnätverket anordnar erfarenhetsutbyten mellan havs- och
fiskeriprogrammet, lokalt ledd utveckling och landsbygdsprogrammet. I landsbygdsnätverket deltar
sammanlagt nära 150 myndigheter, leadergrupper och icke vinstdrivande organisationer som är
intresserade av eller berörs av landsbygdsfrågor. På europeisk nivå deltar det svenska
landsbygdsnätverket aktivt i möten och fokusgrupper inom det europeiska landsbygdsnätverket
(The European Network for Rural Development, ENRD), och det europeiska nätverket för
fiskeområdesgrupper (FARNET). Nätverket är en viktig del i strävan efter ett så effektivt
genomförande som möjligt, eftersom det kanaliserar olika intressenters erfarenheter, behov och
möjligheter, vilket kan användas i utvecklingsarbete på olika nivåer.
Ett av Svenska ESF-rådets viktigaste interna verktyg för lärande och utveckling är
Programutvecklingsdialogen. Det är ett forum för utvecklande diskussioner i
programtolkningsfrågor, men också för information och en möjlighet att dela erfarenheter, förslag
och synpunkter mellan kärnverksamheterna och stöd- och styrfunktion. Syfte är lösa utmaningar,
skapa tydlighet och enhetlighet i tolkningar samt utveckla arbetsformer. Regionkontoren samlar
ihop frågor och skickar in till programenheten inför mötena. Deltagarna har ansvar för att ute på
enheterna förbereda frågeställningar som skickas ut inför möten samt att förankra och sprida den
information som ges. Sex dialoger hålls per år och de löser tolkningsfrågor och bidrar till en ökad
enhetlighet i bedömningarna.
Enligt Tillväxtverkets plan för utvärdering ska utvärderingsinsatserna bygga på en struktur för
lärande utvärdering med tre beståndsdelar: Utveckling av utvärderingsunderlag,
Programövergripande tematisk utvärdering samt Lärande och samverkan. I planen tydliggörs att
utvärderingsarbetet ska ske löpande, i syfte att både förbättra kvaliteten på programmens
utformning och genomförande, samt bedöma deras effektivitet och måluppfyllelse.
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7. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS OCH FRAMSTEG SOM GJORTS FÖR ATT MINSKA DEN ADMINISTRATIVA
BÖRDAN FÖR STÖDMOTTAGARNA (ARTIKEL 52.2 G I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
En minskad administrativ börda för stödmottagarna var en grundförutsättning i de tre förvaltande
myndigheternas arbete med att etablera programperioden 2014–2020. Vid utformning av IT-system,
föreskrifter, riktlinjer och handledningar, var förenkling en viktig del av utvecklingsarbetet. Alla tre
myndigheterna har sedan bedrivit ett fortsatt förenklingsarbete, där erfarenheter som förmedlas från
stödmottagarna tas tillvara.
Jordbruksverket har i en programändring som godkändes under 2018 öppnat upp för möjligheten att
bevilja stöd i form av klumpsummor för många åtgärder i landsbygdsprogrammet. Även för
fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling finansierat av regional och socialfonden
ska möjligheten introduceras. Jordbruksverket bedömer att det innebär en väsentlig minskning av den
administrativa bördan för stödmottagare i samband med ansökan om utbetalning. I en programändring
under 2018 utnyttjade Sverige även möjligheten att ta bort det tidigare obligatoriska kravet på aktiv
jordbrukare. Det har minskat den administrativa bördan för stödmottagare inom de areal- och
djurbaserade ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Vidare strävar Jordbruksverket efter att ständigt
förbättra de digitala ansökanssystemen. Under 2018 har arbete genomförts med att förtydliga
informationstexter samt har fler mallar tagits fram. Förhoppningen är att det ska bli enklare för
stödmottagaren att göra rätt från början, slippa kompletteringsförfarande och förseningar. Ett ytterligare
arbete har varit inriktat på att undersöka på vilket sätt myndigheterna kan göra tillräckliga kontroller
utan att begära in underlag från stödmottagaren. Målet med det är att öka andelen kompletta ärenden.
Slutligen har flera rutiner förenklats till förmån för stödmottagaren.
Alla ESF-projekt som startar 2018 eller senare i programområdena 2 och 3 ska budgetera och redovisa
sina övriga kostnader som en 40 procent-schablon, baserad på de enhetskostnadsberäknade
personalkostnaderna, med stöd av den delegerade förordningarna (EU) 2015/2195 samt (EU)
2017/2416 den 20 oktober 2017. Syftet är att flytta fokus från projektadministration till projektens
resultat och effekter, minska den administrativa bördan för projektägaren och har utgångspunkten i att
en förenklad budget leder till färre fel.
Svenska ESF-rådet har också genomfört en förstudie av hur en helt digitaliserad deltagarredovisning
och verifiering kan se ut. Funktionaliteten är planerad att vara tillgänglig för alla ESF-projekt i mars
2019.
Vidare har Svenska ESF-rådet tagit fram och beslutat om nya standardiserade enhetskostnader för
anställda deltagare med lönesubventioner i ESF-projekt och förbättrat tillgängligheten i Projektrummet,
det digitala ansökningssystemet.
Tillväxtverket har under 2017-2018 börjat utreda möjligheterna att tillämpa nya förenklade
kostnadsredovisningsmodeller i ERUF-projekt. Målsättningen är att med utgångspunkt från den så
kallade Omnibus-förordningen tillämpa nya modeller från och med augusti 2019.
De förvaltande myndigheterna har samordnat en del åtgärder för att minska den administrativa bördan
för stödmottagarna. I andra fall har myndigheterna gjort bedömningen att fondernas olika syften och
målgrupper gör att stödmottagarnas önskemål bättre tillgodoses genom lösningar som ser olika ut
mellan fonderna.
Ett exempel på ett ESI-gemensamt utvecklingsarbete är arbetet med de förenklade
kostnadsalternativen. Arbetet har resulterat i ett gemensamt lärande kring möjligheterna att minska den
administrativa bördan för stödmottagarna. Samarbetet har också resulterat i gemensamma
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förenklingsmodeller som tillämpas i alla eller flera av fonderna. Dels i form av en genomsnittsberäknad
schablon för lönekostnadspåslag, dels i form av en 15-procentig schablon för indirekta kostnader.
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8. PARTNERNAS UPPGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 5 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013 I
GENOMFÖRANDET AV PARTNERSKAPSÖVERENSKOMMELSEN (ARTIKEL 52.2 H I FÖRORDNING (EU)
NR 1303/2013)
a) En beskrivning och bedömning av utvalda partners uppgift vid utarbetandet av lägesrapporten, med
hänvisning till partnerskapsöverenskommelsen.
b) En beskrivning och bedömning av utvalda partners delaktighet i genomförandet av program,
inklusive deltagande i programmens övervakningskommittéer.
c) Andra uppgifter, i tillämpliga fall.
a) En beskrivning och bedömning av utvalda partners uppgift vid utarbetandet av
Framstegsrapporten
Framstegsrapporten har utarbetats gemensamt av de tre förvaltande myndigheterna och i nära dialog
med Regeringskansliet. Enligt principen om partnerskap har även berörda aktörer i
genomförandeorganisationerna involverats. Utgångspunkten har varit att använda befintliga forum för
dialog och samverkan. Utarbetandet av Framstegsrapporten har diskuterats och förankrats i ett tidigt
skede inom ramen för den fondöverskridande samverkan som har inrättats på nationell nivå.
År 2015 bildade regeringen två forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för politiker,
respektive tjänstemän. Syfte var att skapa en mötesplats för kontinuerlig dialog och samverkan mellan
regeringen, regionala aktörer med uppgifter i det regionala tillväxtarbetet, statliga myndigheter och vid
behov även andra berörda aktörer och organisationer. I tjänstemannaforum ingår aktörer med regionalt
utvecklingsansvar från samtliga regioner. I politikerforum ingår politiker från samtliga regioner med
regionalt utvecklingsansvar.
Bidrag till Framstegsrapporten har också tagits fram inom landsbygdsnätverkets kansli, som finns på
Jordbruksverket. Nätverkskansliet ger den service som behövs för att medlemmarna ska kunna lära av
varandra och samverka i de olika nätverksaktiviteterna. Kansliet är en stödfunktion till arbetsgrupperna
och delnätverken i genomförandet av deras verksamhet.
År 2014 inrättade regeringen en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft. Analysgruppens
uppdrag är att bidra till att det regionala perspektivet tydliggörs i myndigheternas analysarbete, samt
kvalitetssäkra och bidra med underlag i analyser kopplade till genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken, där ESI-fonderna utgör en central del. Analysgruppen har haft en aktiv roll i
utarbetandet av underlag till Framstegsrapporten.
b) En beskrivning och bedömning av utvalda partners delaktighet i genomförandet av program
Genomförandeorganisationen för ESI-fonderna bygger på principen om flernivåstyre med ett aktivt
deltagande från aktörer på olika nivåer. Förutom tre förvaltande myndigheter och
övervakningskommittéer, har regionalt tillväxtansvariga aktörer, länsstyrelser, landsbygdsnätverket och
regionala strukturfondspartnerskap en aktiv roll i genomförandet av fonderna.
Strukturfondspartnerskapens roll fastställs i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

SV

52

SV

Mars 2017 publicerades en utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige.
Utvärderingens övergripande slutsatser är att ESI-fondernas program till stor del genomförs på ett
välfungerande sätt. Genomförandeorganisationerna hanterar de omfattande regelverken och kraven på
programmens förvaltning väl, det finns upparbetade arbetsmetoder och samverkansformer, styrkedjan
kring insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag. Utvärderingen identifierar även
utvecklingspotential. Exempelvis lyfter dom fram betydelsen av effektlogik för möjligheten att
åstadkomma en tydligare styrning mot mål och resultat.
Regionala utvecklingsfonden
Regionala utvecklingsfondens nio program har två övervakningskommittéer, en för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen och ett för det nationella programmet inom regionala utvecklingsfonden.
De åtta regionala strukturfondspartnerskapen har en gemensam funktion för programmen inom både
regionala utvecklingsfonden och socialfonden. Strukturfondspartnerskapen sammanträder för att ta del
av information om programmens genomförande och prioritera mellan ansökningar. Inför varje
utlysning stäms även de utlysningsspecifika kriterierna av med det berörda strukturfondspartnerskapet.
I genomförandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen förs också en kontinuerlig dialog med
regionalt tillväxtansvariga aktörer kring mobilisering och prioritering, samt lärande och
kunskapsåterföring. Det regionala utvecklingsansvaret har nu flyttats från länsstyrelse till landsting,
vilket innebär att det kommunala inflytande i viss mån kan sägas ha minskat.
Lokalt ledd utveckling
När det gäller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling finns en
övervakningskommitté. Denna kommitté hanterar även lokalt ledd utveckling för samtliga fonder.
Beslut som rör ändringar inom landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet kan initieras i
denna kommitté, men ska fattas i kommittén för respektive program.
Genomförandeorganisationen för ESI-fonderna bygger på principen om flernivåstyre med ett aktivt
deltagande från aktörer på olika nivåer. Förutom tre förvaltande myndigheter och
övervakningskommittéer, har regionalt tillväxtansvariga aktörer, länsstyrelser, landsbygdsnätverket och
regionala strukturfondspartnerskap en aktiv roll i genomförandet av fonderna.
Stödhanteringen inom lokalt ledd utveckling sker på LAG-kontoren och på Jordbruksverket.
Jordbruksverket samordnar stödprocesserna för samtliga program i dialog med övriga ansvariga
myndigheter och organ. Landsbygdsnätverket har en viktig roll att utveckla dialogen och samverka
med en bredare grupp intressenter.
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden
Det finns en övervakningskommitté för landsbygdsprogrammet, en kommitté för havs- och
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fiskeriprogrammet och.
Stödhanteringen inom landsbygdsprogrammet sker till största delen på länsstyrelserna, men även på
Skogsstyrelsen, Sametinget och Tillväxtverket och Jordbruksverket. Stödhanteringen inom havs- och
fiskeriprogrammet sker både på länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och på Jordbruksverket.
Stödhanteringen inom lokalt ledd utveckling sker på LAG-kontoren och på Jordbruksverket.
Landsbygdsnätverket har en viktig roll att utveckla dialogen och samverka med en bredare grupp
intressenter.
Socialfonden
Socialfonden har en övervakningskommitté. Gemensamt med regionala utvecklingsfonden finns också
de åtta regionala strukturfondspartnerskapen. Utöver övervakningskommittén har ESF-rådet även
inrättat en högnivågrupp, bestående av centrala intressenter, som ska syfta till att ge inspel till planering
av satsningar med nationella medel.
När det gäller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling, se lokalt ledd utveckling
under regionala utvecklingsfonden.
Utvecklingsarbeten
De förvaltande myndigheterna har i större utsträckning än tidigare tagit rollen som självständiga
operativa ledningar för de olika programmen, särskilt ESF-rådet och Tillväxtverket. Det finns ändå ett
fortsatt behov att utveckla rollen som självständiga ledningar ytterligare. De förvaltande myndigheterna
bör förbättras när det gäller tolkning och prioritering av de formella styrdokument samt utvecklingen av
tydliga effektlogiker och genomförandestrategier för de olika programmen.
Respektive myndighet arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkansformer med olika parter i
genomförandet. Förvaltande myndighet för regionala utvecklingsfonden har exempelvis arbetat med att
utveckla dialogen med strukturfondspartnerskapen genom regelbunden dialog med
strukturfondspartnerskapens sekreterare. För landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och
programmet för lokalt ledd utveckling inom regionala utvecklingsfonden och socialfonden, har
landsbygdsnätverket en roll när det gäller dialoger med berörda intressenter. Mellan myndigheter som
deltar i arbetet kring dessa program sker samverkan och dialog på olika sätt.
Parter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
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Boverket
Coompanion
De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige
Diskrimineringsombudsmannen
Ekologiska lantbrukarna
Energimyndigheten
Fiskbranschens Riksförbund
FORTE
Funktiosnedsatt Sverige
Företagarna
Försäkringskassan
Göteborgs kommun
Hallandsfiskarnas PO
Havs- och vattenmyndigheten
Hela Sverige ska leva
Hushållningssällskapens förbund
IFAU
Kommunal
Kommunförbundet Stockholms Län
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Kommunförbundet Västernorrland
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kustbevakningen
Landsbygdsnätverket
Landstinget Stockholms län
Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Lantbrukarnas riksförbund, LRF
Linneuniversitetet
LO
Lokala aktionsgrupperna inom Lokalt Ledd Utveckling
LRF
Länsstyrelserna
Matfiskodlarna
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Norrbottens Kommuner
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Norrbottens läns landsting
Post‐ och telestyrelsen
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Regionförbundet Dalarna
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Uppsala län
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Riksantikvarieämbetet
Riksidrottsförbundet
Rådet för Europeiska socialfonden
SACO
Sametinget
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Skogsstyrelsen
Skogsägarna
Skolverket
Skärgårdarnas riksförbund
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statistiska centralbyrån
Strukturfondspartnerskap Mellersta Norrland
Strukturfondspartnerskap Norra Mellansverige
Strukturfondspartnerskap Skåne‐ Blekinge
Strukturfondspartnerskap Småland och Öarna
Strukturfondspartnerskap Stockholm
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Strukturfondspartnerskap Västsverige
Strukturfondspartnerskap Östra Mellansverige
Strukturfondspartnerskap Övre Norrland
Svensk Skaldjursodling PO
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Fiskares Riksförbund
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Sveriges kustfiskare väst (SKV)
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges universitets- och högskoleförbund
TCO
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Torskfiskarnas PO
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Universitets- och högskolerådet (UHR)
Vattenmyndigheterna
Winnet
Vinnova
WWF Världsnaturfonden
Västmanlands Kommuner och Landsting
Västra Götalandsregionen

SV

60

SV

9. EN SAMMANFATTNING AV DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS NÄR DET GÄLLER TILLÄMPNINGEN AV DE
ÖVERGRIPANDE PRINCIPERNA OCH POLITISKA MÅLEN FÖR GENOMFÖRANDET AV DE EUROPEISKA
STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDERNA (ARTIKEL 52.2 I I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

a) En sammanfattning av de åtgärder som vidtagits när det gäller tillämpningen av de övergripande
principerna, för att säkerställa att dessa principer främjas och övervakas i de olika typerna av
program, med hänvisning till partnerskapsöverenskommelsens innehåll:
(1) Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
(2) Hållbar utveckling (miljöskydd, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till
klimatförändringar, biologisk mångfald och riskförebyggande).
b) En sammanfattning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa integrering av övergripande
politiska mål, med hänvisning till partnerskapsöverenskommelsens innehåll.
c) Andra uppgifter, i tillämpliga fall.

a) Åtgärder som vidtagits när det gäller tillämpningen av de övergripande principerna
(1) Utgångspunkten är att alla operativa program för ESI-fonderna ska genomsyras av
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Det ESI-gemensamma arbetet bedrivs främst inom ramen för fondsamordningsgruppen för
horisontella principer. I fondsamordningen strävar myndigheterna efter samordning kring
principerna där det är lämpligt utifrån fondernas olika syften och målgrupper. Under 2018 gjordes
en kartläggning av de olika myndigheternas handläggningsprocesser för att synliggöra och jämföra
hur principerna tillämpas på respektive myndighet. Kartläggningen visar på att de olika fondernas
mål och riktning i stor utsträckning styr hur och till vilken grad de förvaltande myndigheterna
tillämpar horisontella principer. Arbetsgruppen rekommenderar att man på respektive myndighet
tar med sig kartläggningsunderlaget för fortsatt erfarenhetsutbyte kring processerna och att delge
varandra goda exempel kring tillämpning av principerna.
För programmen inom regionala utvecklingsfonden ska sökande beskriva på vilket sätt kommer att
använda principerna i genomförandet av projektet för att nå mål och resultat. För projekt inom de
åtta regionala strukturfondsprogrammen finns en fastställd miniminivå för principerna och är ett av
urvalskriterierna för vilka projekt som får stöd. Varje aspekt bedöms var för sig utifrån hur väl de
är integrerade i projektets olika delar. För projekt som söker stöd ur det nationella
regionalfondsprogrammet görs en samlad bedömning av principerna som beaktas vid prioritering
och beslut om stöd.
Till skillnad från tidigare programperioder har principerna integrerats i hela projekt- och
programprocessen. I genomförandet följs projekten upp via läges- och slutrapport. I utvärderingens
slutrapport följs projektet upp utifrån hur de använt principerna som verktyg i projektlogiken, dvs
som hävstång för att nå projektets mål.
Principerna används för att utveckla projekten och göra de mer effektiva. Tillväxtverket har
finansierat och deltagit i utvecklingen av en användarvänlig modell för bland annat
jämställdhetsintegrering. Med hjälp av verktyget blir logiken tydlig för stödmottagaren om hur de
olika horisontella principerna bidrar till projektens resultat.
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I socialfonden arbetar ESF-rådet med att integrera de horisontella principerna i programmets olika
delar. Integreringen syftar till att undanröja hinder, påverka strukturer och möjliggöra för
delaktighet och tillgång till arbetsmarknaden för kvinnor och män oavsett individuella
förutsättningar. Det omfattar arbetet med utlysningar, beredning och uppföljning av projekten för
att uppnå en god måluppfyllelse. Den som ansöker om medel från socialfonden ska beskriva hur
integrering av de horisontella principerna kommer att ske i projektet. Det ska grundas på en
problemanalys, för att sedan koppla mål och resultat till den problembild som föreligger. ESFrådet bedömer relevans, möjlighet till resultat och måluppfyllelse, samt vägleder projektsökande i
projektets genomförande. Från januari 2016 till våren 2018 har ESI-support bedrivit
stödfunktionen på uppdrag av Svenska ESF-rådet. ESI-support omfattade stöd till projektsökande
och förvaltande myndighet i arbetet med att integrera principerna.
Socialfonden tillämpar den minimistandard för jämställdhetsintegrering som utvecklades på EUnivå under föregående programperiod. Denna minimistandard är vidareutvecklad till den
jämställdhetsstandard som ESF-rådet har tagit fram och omfattar en bedömning av projektets
potential avseende jämställdhetsintegrering. Denna bedömning upprepas tre gånger under
projektets gång. Under programperioden har ESF rådet även tagit fram en tillgänglighetsstandard
för personer med funktionsnedsättning.
I arbetet med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet, har
Jordbruksverket beslutat viljeinriktning och avsiktsförklaring. Jämställdhet, lika möjligheter och
icke-diskriminering ska integreras i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling
inom regional- och socialfonden. Varje åtgärd i programmen ska vara tillgänglig för alla sökande.
Det finns även möjlighet att inom vissa stöd i landsbygdsprogrammet rikta pengar till projekt som
främjar tillgänglighet, jämställdhet och integration. De nationella och regionala handlingsplanerna
är jämställdhetsintegrerade för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. På
motsvarande sätt ska informationsmaterial om stöden jämställdhetsintegreras. Inom verksamheten
för lokalt ledd utveckling är horisontella mål övergripande och konkretiseras i strategierna.
Jordbruksverket har under 2018 genomfört en översikt av indikatorer och könsuppdelad statistik,
för att få en bild av fördelningen mellan män och kvinnor som driver jordbruksföretag.
Jordbruksverket genomför också en utvärdering av hur horisontella principer tillämpas inom
ramen för landsbygdsprogrammet. Rapporten förväntas vara klar under våren 2019. Under 2018
genomfördes en utlysning med fokus på att främja jordbruksföretags diversifiering och samtidigt
skapa möjligheter till integration.
(2) Hållbar utveckling, miljö och klimat
I regionala utvecklingsfonden ska alla projekt bidra till principen bättre miljö, genom att varje
projektägare ska beskriva på vilket sätt man kommer att använda principen som verktyg för att
bidra till projektets mål och resultat. På samma sätt som för de andra principerna så ska principen
om bättre miljö användas i hela projektprocessen.
Klimatsynk är ett projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet som samordnar alla
projekt inom tematiskt mål 4 i alla nio regionalfondsprogrammen. Syftet är att samordna
aktiviteter, skapa synergier, undvika överlappningar och öka lärandet mellan regioner, nationell
och regional nivå.
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Hållbarhetsprincipen inom socialfondsprogrammet för år 2014–2020 avser den ekologiska
aspekten av hållbar utveckling. Det innebär att insatserna för tillväxt och sysselsättning ska ha ett
miljöperspektiv. Särskilt fokus ligger på förebyggande av klimatförändringar.
Den ekologiska dimensionen är dock inte relevant i samtliga insatser. Det innebär att den
horisontella principen om hållbarhet inte fungerar som ett urvalskriterium på det sätt som de andra
principerna gör. I varje enskild utlysning anges vad som gäller just där.
Jordbruksverket arbetar genomgående med miljö- och klimatfrågor och har tagit fram en
genomförandeplan med åtgärder för att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Åtgärderna
berör klimat, växtskydd, växtnäring, biologisk mångfald, kulturmiljöer, landskap,
vattenförvaltning och resurshushållning. Inom landsbygdsprogrammet läggs stora resurser på olika
miljöersättningar och ekologisk produktion och de flesta åtgärder har urvalskriterier kopplade till
miljö. På motsvarande sätt har Havs- och fiskeriprogrammet en tydlig miljöinriktning, då ett stort
antal av åtgärderna har urvalskriterier som prioriterar miljö och hållbarhet.
Av de horisontella principerna förväntas miljö få ett tydligare genomslag i projektportföljen än
jämställdhet och icke-diskriminering. Att miljö får ett tydligare genomslag är en naturlig följd av
det ökade klimatfokuset i programmen. De utvärderingar som hittills har genomförts inom
tematiskt mål 1, 3 och 4 bekräftar detta och förvaltande myndighet kommer därför, i enlighet med
beslutad handlingsplan, att identifiera åtgärder för att öka genomslaget även för jämställdhet och
icke-diskriminering.
b) Åtgärder som vidtagits för att säkerställa integrering av övergripande politiska mål
Tillväxtverkets mångfaldsarbete förs inom tre huvudområden: särskilda satsningar som syftar till
att främja ett diversifierat och öppet näringsliv, genom insatser riktade till såväl företag som
företagsfrämjande aktörer, samt integrering av mångfaldsaspekter i kärnprocesserna.
Tillväxtverkets nationella program Jämställd regional tillväxt, riktar sig till regionalt
utvecklingsansvariga aktörer. Fokus är bland annat att jämställdhetsintegrera interna processer,
budget och styrdokument, att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden och att fördela
projekt och företagsstöd på ett jämställt sätt.
Svenska ESF-rådet har under denna programperiod 2014-2020 erbjudit alla projekt som behöver
stöd i arbete med de horisontella principerna genom externt stöd (ESI-support/projektstöd). ESIsupport har givit stöd och konkreta tips på hur projekten systematiskt kan integrera jämställdhet,
ekologiskt hållbar utveckling, tillgänglighet och icke-diskriminering. Syftet och målet med stödet
har varit att ge projekten goda möjligheter att nå avsedda mål, effekter och resultat. Stödet sker
löpande via kontakter med myndigheten och efter bedömning genom särskilda insatser. Det finns
en standard inom jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsvariation. ESF-rådet
har även beslutat om en bedömningsskala inom ovannämnda principer som ska användas vid
beredning/handläggning av ansökningar för att följa upp projektens utveckling. Ansökningar om
projektmedel inom Socialfonden ska uppfylla minst tre av fyra principerna, jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. Information om jämställdhet finns tillgänglig på externa
hemsidan med länkar till standard för jämställdhet samt faktablad.
Jordbruksverket arbetar med integrering av de tre horisontella principerna i planering,
genomförande och uppföljning av projekt inom landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonderna.
Detta görs bland annat genom jämställdhetsintegrering av handlingsplaner och
informationsmaterial samt genom att tillämpa hållbar utveckling som ett nationellt urvalskriterium.
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Könsuppdelad statistik för programmens åtgärder samlas in där så är möjligt, för att åskådliggöra
fördelningen mellan män och kvinnor som driver jordbruksföretag och företag inom fiskerisektorn.
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DEL II
Information om och bedömning av sysselsättningsinitiativet för unga (med avseende på artikel
19.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013
10. GENOMFÖRANDET AV SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA (ARTIKEL 19.5 I FÖRORDNING
(EU) NR 1304/2013)
a) En allmän beskrivning av genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga, inklusive hur
initiativet har bidragit till genomförandet av ungdomsgarantin samt konkreta exempel på insatser
som fått stöd inom ramen för sysselsättningsinitiativet för unga.
b) En beskrivning av eventuella problem som uppstått vid genomförandet av sysselsättningsinitiativet
för unga och av åtgärder som vidtagits för att lösa dessa problem.
c) En bedömning av genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga med avseende på de mål
som fastställts och på hur initiativet har bidragit till genomförandet av ungdomsgarantin.

a) Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga
Sysselsättningsinitiativet för unga (SSI) genomförs i Sverige som ett särskilt insatsområde inom det
nationella Socialfondsprogrammet. Genomförandet av sysselsättningsinitiativet påbörjades 2014, efter
att ESF-rådet och Arbetsförmedlingen fick uppdraget att starta initiativet så skyndsamt som möjligt.
SSI har tre övergripande mål:




Ökad sysselsättning och deltagande i utbildning bland unga, särskilt bland de som löper störst
risk för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem.
Minskad inaktivitet bland arbetslösa unga kvinnor och män, framförallt de unga som är
inaktiva.
Ökat antal företag som startas av unga som varken arbetar eller studerar (ej prioritering för
nationella medel).

Sysselsättningsinitiativet består av ett nationellt delprojekt (Ung Framtid) som genomförs inom ramen
för Arbetsförmedlingens verksamhet och 22 regionala projekt som genomförs i kommunal eller ideell
verksamhet. Ung Framtid arbetar främst med förstärkt matchningsarbete och tätare
handläggarkontakter tillsammans med tätare kontakt med arbetsgivare. Ett av målen som projektet satt
upp är att bedriva ett målinriktat arbete för att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.
Den regionala delen av sysselsättningsinitiativet för unga har genomförts med öppna utlysningar. De
regionala projekten har olika fokus, men flera utgår från ett individbaserat coachande förhållningssätt.
En förutsättning var att projekten skulle bygga på beprövade metoder, för att säkerställa ett snabbt
genomförande, samt att insatserna riktades direkt till deltagarna. Utlysningarna ägde rum under 2014
och 2015. Projekten genomför insatser som coachning, vägledning, rådgivning, relations- och
motivationsarbete, studie– och yrkesvägledning, direkta utbildningsinsatser, kurser, seminarier, stöd i
genomförande av utbildning, matchning mot praktik och arbete, lärlingsutbildning, arbetsförlagd
utbildning, yrkesintroduktion, arbetslivsinriktad rehabilitering, studiebesök och hälsofrämjande
insatser. Även den regionala delen av sysselsättningsinitiativet för unga har som övergripande
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målsättning att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.
Under 2018 avslutades 8 regionala projekt inom sysselsättningsinitiativet. Det finns 5 regionala projekt
som pågår in i 2019. I Sydsverige genomfördes en tilläggsutlysning inom sysselsättningsinitiativet där
redan pågående projekt hade möjlighet till förlängning av projektperioden, utökad / ändrad budget, eller
en kombination av dessa åtgärder.
Det nationella projektet Ung Framtid avslutades under 2018, av återflödet från detta projekt har ett nytt
Ung Framtid 2.0 beslutats och startat. Ung Framtid 2.0 bygger till stor del på sin föregångare i fråga om
struktur och upplägg dock har förändring skett gällande målgrupp bl.a. genom ett ökat fokus på unga
som inte har avslutat grund- eller gymnasieskolan
Till och med 2018 har ca 27 000 personer avslutat deltagande i sysselsättningsinitiativet, varav ca 11
000 kvinnor och 16 000 män. Totalt 87 procent av dem som avslutat deltagande har stärkt sin ställning
på arbetsmarknaden, och närmare bestämt 87 procent av kvinnorna och 88 procent av männen.
b) Problem som uppstått vid genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga
Den första utmaningen handlade om att starta satsningen så snabbt som krävdes. Det innebar att
insatser påbörjades innan det nationella programmet i socialfonden var beslutat och innan förordningar
och förvaltningssystem var framtagna. Detta hanterades genom att ESF-rådet lade mycket arbete på att
koordinera den nationella delen med den regionala delen, att initieringen skedde i nära samarbete med
Arbetsförmedlingen samt att såväl den nationella som den regionala delen av satsningen tydligt skulle
bygga vidare på beprövade metoder och erfarenheter.
Den andra utmaningen som har genomsyrat satsningen har handlat om att möta en förändrad
arbetsmarknad och en förändrad målgrupp under satsningens genomförande. De stora förändringarna i
arbetsmarknaden har hanterats dels genom att begära förändringar av programmet i form av höjd
maxålder för målgruppen eftersom åtgärder för nyanlända krävde möjligheten att kunna arbeta högre
upp i åldrarna, dels genom aktiv koordinering och styrning från förvaltande myndighet, fortlöpande
arbetsmarknadsprognoser och tät dialog mellan finansiär och projekt som möjliggjort flexibilitet för
projekten genom godkännande av förändringar, men också att det funnits en handlingsberedskap hos
utförarna.
c) Bedömning av genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga
Under 2018 genomfördes en programutvärdering av sysselsättningsinitiativet, resultatet av den
rapporterades i december 2018. Utvärderingen fokuserade på de övergripande områdena
måluppfyllelse, effektivitet och effekt. Arbetsförmedlingen genomför en egen effektutvärdering av det
nationella projektet inom sysselsättningsinitiativet, Ung Framtid, vars preliminära resultat ingår som
underlag i programutvärderingen.
Utvärderingens slutliga bedömning avseende deltagarnas utveckling är att en stor andel lyckas etablera
sig på arbetsmarknaden efter projektdeltagandet. Deltagarna uppvisar en positiv utvecklingskurva
avseende sysselsättning och de såg också en minskad inaktivitet bland deltagarna under projekttiden.
Vad gäller deltagarnas sysselsättning arbetar de i stor utsträckning inom yrken med
kvalifikationsgrader på motsvarande nivå som andra individer i samma regioner och åldersgrupper.
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Deltagare i Ung Framtid arbetar inom yrken med något högre kvalifikationsgrad jämfört med deltagare
i regionala projekt. Dessa slutsatser bygger på deskriptiv uppföljning.
Utvärderingen bedömer att insatserna i stor utsträckning nått de tilltänkta målgrupperna. Projekten på
regional nivå har riktat sig till ungdomar som står relativt långt från arbetsmarknaden. Inom Ung
Framtid har deltagarna stått närmare arbetsmarknaden, vilket är i linje med insatsens syfte. Den
sammantagna bedömningen när det gäller de horisontella principerna är att initiativet har präglats av
principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Detta utifrån en bedömning när det
gäller deltagarnas karaktär och på en bedömning av projektens genomförande.
Utvärderingen bedömer att rätt aktiviteter genomförts av projekten och att de projektmodeller som har
valts har motiverats med hänvisning till kunskap eller beprövad erfarenhet av att arbeta med metoden
och målgruppen. I samband med att konjunkturen förändrades blev behovsanalysen för
Sysselsättningsinitiativet på ett övergripande plan daterad. Detta betyder dock inte att de enskilda
insatserna brister i relevans givet målgruppernas behov. Insatserna i Sysselsättningsinitiativet har alltså,
trots en förändrad konjunktur, vilat på en relevant behovsanalys. Sysselsättningsinitiativet har
implementerats med hög kvalitet. Det har skett lokala anpassningar av metoderna för att passa den
målgrupp som projekten nådde.
Generellt uppvisas positiva nettoeffekter avseende etablering på arbetsmarknaden till följd av
deltagandet i ett regionalt projekt inom Sysselsättningsinitiativet. Inkomstnivåer och
sysselsättningsgrader utvecklas mer positivt för deltagare jämför med kontrollgruppen. Insatserna har
påverkat både män och kvinnor i positiv riktning och individer med utländsk bakgrund påverkas något
mer positivt jämfört med deltagare med svensk bakgrund avseende etablering på arbetsmarknaden.
Utvärderingen visar att det finns tendenser till kortsiktiga inlåsningseffekter för deltagare i regionala
projekt som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen vid tidpunkt för projektstart. Dock ökar
sannolikheten att inleda studier efter deltagandet. Arbetsförmedlingen bedömer i sin preliminära
utvärdering av Ung Framtid att insatserna påskyndar deltagarnas utskrivningstakt från myndigheten
med tydligast effekt för kvinnliga deltagare.
Sysselsättningsinitiativet har inte haft förväntade mål gällande verksamhetsutveckling på
organisationsnivå utan ska, enligt målen för satsningen, enbart syfta till att bidra till deltagarnas
utveckling. Trots att initiativet är en renodlad interventionsinsats gör utvärderingen dock bedömningen
att satsningen gjort bestående avtryck på organisationsnivå. En övervägande majoritet av projekten i
kommunal verksamhet beviljats fortsatt finansiering inom ramen för ordinarie budget efter projektets
slut.
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DEL III
Uppgifter och bedömning som ska lämnas in 2017 och 2019 avseende sammanhållningspolitiken
ifall möjligheten att inkludera vissa delar av de årliga genomföranderapporterna i
lägesrapporten utnyttjas i enlighet med artikel 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013
11. YTTERLIGARE UPPGIFTER OCH BEDÖMNING SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET
OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013,
INKLUDERAS VID BEHOV FÖR ATT KOMPLETTERA ÖVRIGA DELAR AV LÄGESRAPPORTEN)
11.1 Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell
utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och
demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt ledd
utveckling inom det operativa programmet

11.2 Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att stärka medlemsstaternas myndigheters
och stödmottagares kapacitet att förvalta och utnyttja fonderna.

11.3 Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder.

11.4 Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att ta itu med de särskilda behoven i
områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund
av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade
befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa personer och arbetslösa
ungdomar och, om lämpligt, de ekonomiska medel som använts.

DEL IV
Uppgifter om och bedömning av genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga ifall den
möjlighet som anges i artikel 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013 utnyttjas – ska tillhandahållas
2019

4. De årliga genomföranderapporter som lämnas in 2017 och 2019 ska innehålla en bedömning av de uppgifter som krävs
enligt artikel 50.3 respektive 50.5, uppgifterna i punkt 3 i den här artikeln tillsammans med följande uppgifter:
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a) Framstegen när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljning av resultaten av utvärderingarna.
b) Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom kommunikationsstrategin.
c) Det sätt på vilket parterna deltar i genomförande, övervakning och utvärdering av det operativa programmet.
De årliga genomföranderapporter som lämnas in 2017 och 2019 får, beroende på innehållet och målen för det operativa
programmet, innehålla uppgifter om och bedöma följande:
a)Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell utveckling, inklusive
utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och demografiska nackdelar, hållbar
stadsutveckling och lokalt ledd utveckling inom det operativa programmet.
b)Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter och
stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna.
c) Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder.
d) I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier.
e)De särskilda åtgärder som vidtagits för att såväl främja jämställdhet som förhindra diskriminering, särskilt tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning och de bestämmelser som införts för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet
integreras i det operativa programmet och insatserna.
f) Åtgärder som vidtagits för att främja hållbar utveckling i enlighet med artikel 8.
g) Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är lämpligt.
h)Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att tackla de särskilda behoven i områden med störst fattigdom
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller social utestängning, med särskilt beaktande av
marginaliserade befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte
har anställning, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts.
Genom

undantag

från

första

och

andra

styckena

och

för

att

säkerställa

överensstämmelse

mellan

partnerskapsöverenskommelserna och framstegrapporterna får medlemsstater som endast har ett operativt program per
fond inbegripa uppgifter om de förhandsvillkor som avses i artikel 50.3, de uppgifter som krävs enligt artikel 50.4 och de
uppgifter om framstegsrapporten som avses i andra stycket leden a, b, c och h i denna punkt i stället för de årliga
genomföranderapporter och den slutliga genomföranderapport som lämnas in 2017 respektive 2019, utan att det påverkar
artikel 110.2 b.

DEL V
Uppgifter och bedömning som ska tillhandahållas avseende sammanhållningspolitiken ifall den
möjlighet som anges i artikel 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013 utnyttjas (när det är
nödvändigt för att komplettera de övriga delarna av lägesrapporten) – ska tillhandahållas 2019
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Dokument
Dokumenttitel

Dokumenttyp

Dokumentdatum

Lokal referens

Kommissionens referens

Filer

Skickat den

Skickat av

Senaste valideringsresultat
Allvarlighetsgrad Kod
Meddelande
Info
Versionen av lägesrapporten har validerats.
Varning
2.8 Totalbeloppet i kolumn A, "Stöd till klimatförändringsmålen i partnerskapsöverenskommelsen", i tabell 1 (1 322 199 065,00) ska vara
detsamma som det motsvarande beloppet i partnerskapsöverenskommelsen i avsnitt 1.4.5 (863 177 830,60).
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