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Beslutsdatum
2022-07-08

Regionala utvecklingsnämnden

Val av ersättare till Övervakningskommittén för Europeiska regionala
utvecklingsfonden 2021-2027
Beslut
Beslut fattas av Rickard Carstedt (S), i egenskap av Regionala utvecklingsnämndens ordförande, att
Region Västerbotten utser Katarina Molin som ersättare till Övervakningskommittén för Europeiska
regionala utvecklingsfonden 2021-2027.
Ärendebeskrivning
Regeringen har den 7:e juni 2022 beslutat om vilka organisationer som ska ingå i
Övervakningskommittén för de nio regionalfondsprogrammen (2021-2027). Region Norrbotten utser
en ordinarie ledamot och Region Västerbotten har att utse en ersättare som ska delta i kommittén.
Europeiska regionala utvecklingsfonden har nio program varav ett är nationellt. EU investerar och
planerar insatser under de sju år långa perioden. Det innebär att pengarna under de åren ska
investeras för att bemöta utpekade områden och utmaningar i samhället. Just nu pågar arbetet med
att förbereda programperioden 2021-2027. Programmen startas upp under 2022.
Enligt förordningen som styr genomförandet av regionalfondsprogrammen ska det finnas en
övervakningskommitté́ som bland annat följer upp genomförandet av programmen. Syftet med
kommittén är att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmen genomfors.
Kommittéerna ska bestå̊ av representanter för myndigheter, organisationer och arbetsmarknadens
parter.
Region Västerbottens val av ersättare ska vara Tillväxtverket tillhanda senast 22 augusti. Regionala
utvecklingsnämnden har inget sammanträde innan dess varvid beslut sker genom ordförandebeslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag vid regeringssammanträde 2022-06-07, N2022/00606 - Myndigheter och
organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Europeiska regionala
utvecklingsfonden programperioden 2021–2027.

Rickard Carstedt (S),
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
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Utdrag
Protokoll
vid regeringssammanträde

II 8
1 bilaga

2022-06-07
N2022/00606

Näringsdepartementet

Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i
övervakningskommittén för Europeiska regionala
utvecklingsfonden programperioden 2021–2027

Regeringens beslut

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska vara företrädda i
den gemensamma övervakningskommittén för de åtta regionala och det
nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden
programperioden 2021–2027.
Regeringen beslutar att ledamöter i övervakningskommittén för Europeiska
regionala utvecklingsfonden 2021–2027 ska ha rätt till ersättning för
inkomstförlust på de villkor som framgår av 7 § förordningen (1992:1299)
om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
Ledamöter som omfattas av begreppet egenföretagare ska även ha rätt till
dagarvode motsvarande kategori E i enlighet med 4 § i nämnda förordning.
Någon ersättning ska dock inte betalas till ledamot med statlig anställning
som företräder sin myndighet i övervakningskommittén.
Ärendet

I enlighet med artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning
och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler
för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre
säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och
viseringspolitik ska varje medlemsstat inrätta en övervakningskommitté, efter
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samråd med förvaltningsmyndigheten, inom tre månader efter det att den
berörda medlemsstaten underrättats om beslutet om godkännande av
programmet. Medlemsstaten får inrätta en enda övervakningskommitté som
ska omfatta fler än ett program. Vidare ska varje medlemsstat enligt artikel
39 i samma förordning fastställa övervakningskommitténs sammansättning
och ska genom en öppen process säkerställa en balanserad representation av
medlemsstatens berörda myndigheter och förmedlande organ och av
företrädare för de partner som avses i artikel 8.1 i förordningen.
Bestämmelser om övervakningskommittén, inklusive inrättande av
kommittén, dess sammansättning och uppgifter, framgår av samma
förordning.
Förvaltande myndighet för aktuella program är Tillväxtverket. De
organisationer som utses att ingå i övervakningskommittén meddelar till
förvaltande myndighet vilka ledamöter som ska ingå i övervakningskommittén samt eventuella förändringar i representationen. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas.
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Utdragets överensstämmelse med originalet intygas

Utdrag till
Finansdepartementet/BA, BB, K, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet/F, GV och UH
Miljödepartementet/KE, KL, ME och NM
Kulturdepartementet/CSM, KL och KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM och MRB
Infrastrukturdepartementet/TM, TP och US
Riksdagen, näringsutskottet
Boverket
Jämställdhetsmyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län (Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning)
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
regionerna
Funktionsrätt Sverige
Företagarna
Landsorganisationen i Sverige
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Tjänstemännens centralorganisation
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Bilaga till beslut II 8 vid regeringssammanträde den 7 juni 2022

Myndigheter och organisationer
(ordinarie+ersättare)

Antal platser

Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)

1+1

Verket för innovationssystem

1+1

Naturvårdsverket

1+1

Statens energimyndighet

1+1

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1+1

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

1+1

Sametinget

1+1

Boverket

1+1

Post-och telestyrelsen

1+1

Statens jordbruksverk

1+1

Jämställdhetsmyndigheten

1+1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

1+1

Myndigheten för kulturanalys

1+1

Länsstyrelsen i Dalarnas län (LEKS-nätverket)

1+1

Landsorganisationen i Sverige

1+1

Sveriges akademikers centralorganisation

1+1

Tjänstemännens centralorganisation

1+1

Företagarna

1+1

Funktionsrätt Sverige

1+1

4 (5)

Comfact Signature Referensnummer: 43933SE

Sveriges universitets- och högskoleförbund

1+1

Sveriges Kommuner och Regioner

1+1

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

1+1

Region Norrbotten (ordinarie) + Region Västerbotten (ersättare)

1+1

Region Västernorrland (ordinarie) +Region Jämtland–Härjedalen (ersättare)
1+1
Region Gävleborg (ordinarie) + Region Värmland (ersättare)
1+1
Västra Götalandsregionen (ordinarie) + Region Halland (ersättare)

1+1

Region Örebro (ordinarie) + Region Östergötland (ersättare)
1+1
Region Stockholm (ordinarie) + Gotlands kommun (ersättare)
1+1
Region Skåne (ordinarie) + Region Blekinge (ersättare)
1+1
Region Jönköping (ordinarie) + Region Kronoberg (ersättare)
1+1

Totalt

30+30
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