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Synpunkter på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027
Länsstyrelsen i Hallands län tackar för möjligheten att lämna remissyttrande på den strategiska
inriktningen av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027.
Den presenterade delen av Partnerskapsöverenskommelsen är den strategiskt övergripande
inriktningen för fonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Fonden för en
rättvis omställning (FRO), Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF).

Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen i Hallands län ser positivt på utkastet till Partnerskapsöverenskommelsen och
betonar att hållbarhet samt synergier mellan fonder som är viktiga för Sveriges miljömål och
Agenda 2030 och för det praktiska genomförande av politiken.
Gällande Partnerskapsöverenskommelsen anser Länsstyrelsen att ramen för en hållbar
omställning bör ske inom ramen för de tre hållbarhetsaspekterna: social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. I sammanhållningspolitiken behövs en större tydlighet i varje finansiellt
instrument och fond att ta hänsyn till samtliga tre hållbarhetsperspektiv.
Länsstyrelsen efterfrågar ett genomgående jämställdhetsperspektiv i dokumentet. Det är
angeläget att synliggöra detta perspektiv på den strategiska nivå som partnerskapsöverenskommelsen representerar.
Processen för Partnerskapsöverenskommelsen har tidsmässigt inte kunnat vara vägledande för
framtagandet av andra planer och program. Detta begränsar möjligheterna till en samordnad
programmering av regional- och socialfonderna samt försvårar arbetet att skapa synergier
mellan fonderna på en regional nivå.

Val av politiskt val och motivering till detta
De sociala utmaningar som fonderna hanterar behöver ha ett tydligt jämställdhets- och
jämlikhetsfokus och detta behöver nämnas i denna överenskommelse, som en del av en
motiverande text kring val av politiska mål.
Motiveringen i Partnerskapsöverenskommelsen PO 4 Ett mer socialt Europa behöver
förtydligas, och insatser i ESF+ behöver efter pandemins effekter starkare styras till målgruppen
unga som inte fullföljt gymnasiestudier och unga vuxna som nyligen lämnat gymnasiestudier.
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Det är av stort värde att klimat- och energiinsatser i ERUF kan ske i både PO2 Ett grönare och
koldioxidsnålare Europa och i PO1 Ett smartare Europa samt att näringslivsutveckling kan ske i
PO2. Inom PO2 är fokus på energieffektivisering och förnybar energi som klimatåtgärder.
Länsstyrelsen menar att här bör även transporter inkluderas. Att minska transporternas
klimatpåverkan är avgörande för att klara klimatmålen. Transportsektorn är den i särklass
största utsläppskällan av klimatgaser i Hallands län. År 2018 stod sektorn för 46 procent de
totala klimatgasutsläppen och 67 procent av koldioxidutsläppen. Personbilstransporterna utgör
den största enskilda utsläppskällan. Hållbara transporter och åtgärder för transporteffektivitet
bör inkluderas i PO2.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att inom PO2 i Europeiska havs- och fiskerifonden ha fokus
på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Att skapa förutsättningar för en innovativ och
konkurrenskraftig fiskenäring, är positivt för Halland.
Länsstyrelsen ser behov av tydligare beskrivning av hur de olika fonderna och programmen ska
komplettera varandra samt på vilket sätt de kan samordnas för att nå bästa effekt. Likaså bör
uttryckas hur fonderna är tänkta att komplettera olika nationella initiativ. Länsstyrelsen föreslår
även att Partnerskapsöverenskommelsen kompletteras med beskrivningar av hur programmen
för gränsöverskridande samarbete (Interreg) kan komplettera programmen.
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden plus
Det är positivt att målen för den sammanhållna landsbygdspolitiken ligger till grund för
genomförande av ERUF. Det skulle vara en fördel om ERUF och ESF+ kan finansiera insatser
kopplade till de gröna näringarna inklusive fler delar i livsmedelskedjan i syfte att nå målen
inom landsbygdspolitiken och ESF+.
Länsstyrelsen anser det positivt att ERUF ges förbättrade möjligheter till insatser inom
kompetensförsörjning. Länsstyrelsen ser möjligheter till samordningsvinster mellan ERUF och
ESF+ vad gäller PO 4 Ett mer socialt Europa kopplat till pandemins effekter på branscher och
människor.
ESF+ bör tydligt syfta till att förbättra tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande,
särskilt för unga, långtidsarbetslösa och personer utanför arbetskraften, och främja
egenföretagande och den sociala ekonomin. Länsstyrelsen vill understryka betydelsen av
arbetsintegrerande sociala företag, dess funktion för vissa målgrupper och utvecklingsmöjligheterna inom denna typ av företag. Länsstyrelsen betonar att jämställdhetsaspekten är
viktigt att utveckla samt insatser för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.
På regional nivå är samspelet mellan ESF+ och Amif (Asyl- och migrationsfonden) viktigt, och
dessa båda fonder bör ha strategier som kopplar i varandra. Begränsade insatser för långsiktig
integration i Amif behöver ersättas med insatser inom andra program, huvudsakligen ESF+.
Länsstyrelsen lyfter fram betydelsen av ESF+ för främjande av den regionala arbetsmarknaden
och sysselsättningen samt ERUF:s betydelse för innovation, digitalisering och företagande. En
tydligare integrering av fonderna ERUF och ESF+ bör eftersträvas, med tydliga riktlinjer om
hur insatser i ERUF och ESF+ kan samordnas för att nå bästa effekt.
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Det finns ett behov av medel för regionala insatser utifrån identifierade behov och där
genomförandekraft finns. Grundtanken med strukturfonderna, att ha en stark förankring i
partnerskap och samarbete liksom att insatser ska genomföras utifrån lokala och regionala
behov, är viktig att bevara. Det finns skäl att betona vikten av att involvera regionala aktörer i
partnerskap och i utveckling och genomförande av programinsatser. Om medel reserveras till
Arbetsförmedlingen och de får starkare ställning i Socialfonden ser Länsstyrelsen det angeläget
att detta arbete sker i nära samarbete med kommuner och regioner för insatser utifrån regionala
och lokala behov. Man bör sträva mot att hitta synergier mellan nationell politik och den
regionala nivåns arbete. Länsstyrelsen kan medverka i koordineringen där emellan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Brittis Benzler med enhetschef Utvecklingsenheten Lovisa
Ljungberg som föredragande.

Brittis Benzler

Lovisa Ljungberg

Då detta beslut fattats digitalt saknas namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

