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2021–2027
Er beteckning: N2020/02875
Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudits att lämna synpunkter på ett utkast
innehållande delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027.
Länsstyrelsens synpunkter redovisas nedan.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen är i huvudsak positiv till förslaget till
Partnerskapsöverenskommelse (PÖ) för perioden 2021-2027.
PÖ består av en summering och kort redogörelse för huvudpunkterna i de
nationella programmen samt de olika regionala handlingsplaner och program som
planen omfattar. Då Länsstyrelsen inte ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget i sin helhet innebär detta att vi är begränsade i vårt yttrande.
Länsstyrelsen anser att det är bra att att det finns tydliga beskrivningar av andra
fonder, exempelvis mellan strukturfonderna och Horisont Europa, och synergier
mellan dessa. Vi föreslår dock att PÖ kompletteras med beskrivningar av hur de
13 programmen för gränsöverskridande samarbete (Interreg) kan komplettera de
olika programmen inom Regionalfonden. Vi föreslår även att PÖ kompletteras
med beskrivningar av hur fonderna är tänkta att komplettera olika nationella
initiativ.
Länsstyrelsen anser att processen med att ta fram en PÖ har inletts allt för sent för
att den fullt ut ska kunna vara vägledande för de planer och program som redan nu
håller på att tas fram. Vi befarar att detta begränsar möjligheter till en samordnad
programmering av regional- och socialfonderna samt försvårar arbetet att skapa
synergier mellan fonderna på en regional nivå.
Länsstyrelsen ser möjligheter till samordningsvinster mellan ERUF och ESF+ vad
gäller mål 4 – Ett mer socialt Europa kopplad till pandemins effekter på många
branscher och människor. I ljuset av de utmaningar vi idag ser på
arbetsmarknaden är det positivt att Regionalfonden ges förbättrade möjligheter till
insatser inom kompetensförsörjning. Länsstyrelsen är även positiv till att målen
för den sammanhållna landsbygdspolitiken ligger till grund för genomförande av
ERUF.
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Länsstyrelsen föreslår avslutningsvis att PÖ kompletteras med tydliga riktlinjer
om hur insatser i ERUF och ESF+ ska samordnas för uppnå bästa möjliga effekt.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillväxtdirektör Anna Conzen med utvecklingsledare
Shewen Nysmed som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
Anders Nordborg, enhetschef medverkat.

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

