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Skånes kommunledningar
samt EU/internationellt ansvariga

EU Projektanalys - EPA
Analysverktyg i kommunalt visionsarbete
Hur kan din kommun använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet kring
politiska visioner och långsiktiga mål?
Metoden EU-Projektanalys (EPA) innebär att man genomför en djupgående analys av EUfinansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analysen
omfattar dels möjligheterna i de mer närliggande struktur- och investeringsfonderna, dels
möjligheterna i EU-kommissionens sido- eller sektorsprogram, som administreras via
direktoraten i Bryssel.
Metoden har med framgång använts i flera svenska regioner och har även uppmärksammats
av EU-kommissionen som ett föredömligt sätt att stimulera fram projekt med hög kvalitet.
I Skåne introducerades EPA genom EU-kontor Skåne Nordost, som genomfört analyser
hos sina medlemskommuner. Kommunförbundet Skåne erbjuder resterande Skånska
kommuner denna möjlighet. EPA är ett viktigt verktyg för Kommunförbundet Skånes EUverksamhet både i Skåne och i Bryssel, då den ger en tydlig bild av utvecklingsbehov och
möjligheter. I dagsläget har cirka 25 skånska kommuner genomfört en EPA.
Vårt analysverktyg utgår från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga mål.
Analysen genomförs som en gemensam process bestående av sju steg:
1. Uppstartsmöte: Kommunförbundet Skåne introducerar analysmetoden för
Kommunstyrelsens arbetsutskott. KSAU tar sedan ställning till om kommunen vill
genomföra en EPA,
2. Avtal: Kommunen utser en processansvarig och en arbetsgrupp bestående av
ansvariga politiker och tjänstemän som ska delta i arbetet. Här identifierats också
de dokument som ska analyseras. Parterna skriver ett ömsesidigt avtal där
arbetsgrupp, tidsplan och analysmaterial fastslås,
3. Grovanalys: Kommunförbundet Skåne gör en analys av möjlig EU-finansiering
utifrån det material som kommunen tillhandahållit,
4. Återkoppling: Kommunförbundet Skåne gör återkoppling till Kommunstyrelsens
arbetsutskott och arbetsgrupp,
5. Prioritering: Kommunledning/arbetsgrupp diskuterar och tar fram kommunens
prioriterade utvecklingsområden samt vilka projekt kommunen vill utveckla och
satsa på,
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6. Djupanalys: Kommunförbundet Skåne gör en detaljerad analys där respektive
EU-finansiering visar program, finansieringens omfattning, utlysningar, krav på
transnationalitet, arbetsinsats i förhållande till genomförande med mera utifrån
kommunens prioriteringar. Även detaljanalysen återkopplas till KSAU.
7. Uppföljning: Cirka sex månader efter avslutad analys kontaktar
Kommunförbundet Skåne kommunen igen för en uppföljning om hur EUprojektanalysens resultat implementerats eller tagits vidare inom kommunens
verksamheter.
Hela processen beräknas ta ca 4–5 månader (uppföljning exkluderat). Analysen genomförs
kommunövergripande, utifrån prioriteringar från KSAU. Vid igångsättande är det viktigt
att ett antal förutsättningar uppfylls:






Kommunförbundet Skåne diskuterar genomförandet med Kommunstyrelsens
arbetsutskott innan arbetet påbörjas,
Kommunen utser processansvarig och en arbetsgrupp som ansvarar för
kommunens åtagande,
Tid och resurser avsätts från båda parter,
Politisk förankring,
Arbetsgruppen ansvarar för återkoppling angående prioriteringar.

Efter genomförd analys sker återkoppling muntligt och i dokument. Erbjudandet är
kostnadsfritt och inbjudan skickas till de skånska kommuner som ännu ej
genomfört/påbörjat arbetet med EU-Projektanalys. Endast ett begränsat antal analyser kan
genomföras samtidigt.
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