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Länsstyrelsens yttrande över utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelse för perioden 2021-2027 med dnr N2020/02875
Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027.
Länsstyrelsen stödjer förslaget gällande val av strategisk inriktning för fonderna
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Fonden för rättvis omställning
(FRO), Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt Europeiska havs- och fiskefonden (EHFF) inför kommande programperioder 2021-2027.
Länsstyrelsen anser det viktigt att överenskommelsen trycker på att alla program
har en sak gemensamt, nämligen att verka för en hållbar framtid med såväl miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där miljön är den hållbarhet som sätter
ramarna för de övriga hållbarhetsdimensionerna.
I motivering till det valda politiska målet ”Ett smartare Europa genom innovativ
och smart ekonomisk omvandling” formuleras att det finns ett behov av att öka
den digitala mognaden över hela landet. Länsstyrelsen anser att skrivningen bör
förtydligas med att det gäller särskilt för personer med funktionsnedsättning och
utrikesfödda.
Det fjärde politiska målet benämns ”Ett mer socialt Europa”. Länsstyrelsen föreslår ett tillägg till skrivelsen så att det istället blir ”Ett mer socialt inkluderande
Europa”, då det är vad som uttrycks i motiveringen till valet av politiskt mål.
I förslaget anges att av de 85% av regionalfondsprogrammet som avsätts till det
första och andra politiska målet, dvs ”Ett smartare Europa genom innovativ ekonomisk omvandling” respektive ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”, ska
minst 30% gå till det politiska målet 2. Länsstyrelsen anser att det är bra att det
sätts en lägsta gräns, men att den är för lågt satt för att fonden ska kunna ha en roll
i den klimatkris som vi står inför. Målen inom mål 1 kan nås genom mål 2 och det
bör därför prioriteras en större del av medlen till mål 2.
Länsstyrelsen anser det glädjande att utveckling av teknik för odling av fisk på
land i recirkulerande system och dess potential att påverka lantbruket lyfts som
något positivt i överenskommelsen. Sådana projekt har under nuvarande
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programperiod av EHFF varit framgångsrika inom bla Lokalt ledd utveckling.
Länsstyrelsen ser en risk med att denna typ av projekt inte fångas upp på samma
sätt framöver då lokalt ledd utveckling kommer att genomföras genom CAP.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Anders Flanking efter föredragning vid länsledningsmöte av handläggare för landsbygdsutveckling Karin
Duckarve. I handläggningen har även länsfiskekonsulent Andreas Pettersson, integrationsstrateg Annette Johansson, energi- och klimatsamordnare Agneta Green
och handläggare för regional tillväxt Johan Gråberg deltagit.
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