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Yttrande till Regeringskansliet avseende
Partnerskapsöverenskommelsen - N2020/02875
Länsstyrelsen Västerbotten, nedan benämnd Länsstyrelsen, lämnar härmed
yttrande på delar av Partnerskapsöverenskommelsen.
Sammanfattning och övergripande synpunkter
Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) tecknas mellan EU-kommissionen och
varje medlemsstat i syfte att bidra till att förbättra samordningen mellan
ESI-fonderna 1 för att få mer effekt av insatta medel. Sveriges andel av
anslaget för sammanhållningspolitiken minskar för programperioden 20212017. Länsstyrelsen vill på ett övergripande plan poängtera betydelsen av att
Regeringen;
•

Säkerställer nationella medel för att klara kraven om ökad
medfinansiering som höjs från 50 procent till 60 procent.

•

Skapar en struktur som tydliggör strukturfondspartnerskapets
oberoende roll att prioritera utifrån fastställda programkriterier.

•

Säkerställer att programgeografin för de olika fonderna harmonierar
med varandra för att undvika onödiga administrativa blockeringar
vid behov av större strategiska samarbetsinsatser.
o Ett exempel är att fonden för rättvis omställning (FRO) bör, i
enlighet med kommissionens inriktning, omfatta hela Övre
Norrland och samordnas med Regionalfonden (ERUF).
o Programskrivningar inom Regionalfonden bör komplettera
program för gränsöverskridande samarbete (interreg) där
Sverige deltar.

•

Förtydligar Länsstyrelsernas mandat och uppdrag i genomförandet
av kommande program, främst avseende regional samordning av
Landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategi och lokalt ledd utveckling.

•

Förtydligar hur lokalt ledd utveckling (LLU) med Leadermetoden
ska förenklas och samordnas med kommande Landsbygdsprogram.

1
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Fonden för en rättvis omställning
(FRO), Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt Europeiska havs- och fiskefonden
(EHHF).
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Vi anser det är viktigt med ett sammanhängande Landsbygdsprogram som både omfattar ekonomiskt stöd till näringarna som ett
regionalt utvecklingsperspektiv.
•

Ger förutsättningar till fortsatt fondgemensamt arbetet med
förenklingar för stödmottagare. Det är Länsstyrelsens uppfattning att
mindre landsbygdskommuner saknar administrativ kapacitet att
samordna eller delta i komplexa projekt på egen hand. Stöden bör
formas för att nå samverkanslösningar som möjliggör för flera små
kommuner att medverka.

Val av politiska mål
Länsstyrelsen instämmer i föreslagen inriktning under politiskt mål 1-5.
Länsstyrelsen lämnar följande noteringar om särskilt viktiga delar under
respektive mål;
Mål 1 - Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling; särskilt fokus att utveckla FOI-samverkan, att öka den digitala
mognaden samt att stärka innovationsförmågan på landsbygden.
Mål 2 - Ett grönare och koldioxidsnålare Europa; med fokus att bidra till
energiomställning samt främja samhällets anpassning till klimatförändringarna. Programmen ska bidra till att främja övergången till en cirkulär
ekonomi. Länsstyrelsen betonar vikten att prioritera direkta insatser som
begränsar klimatpåverkan framför andra mer indirekta insatser.
Mål 3 - Ett mer sammanlänkat Europa nå miljö- och klimatmålen; med
prioritering att främja tillgången till bredband och transportinfrastruktur i
glesa strukturer. Målet har påverkan på effekter inom mål 2 att nå miljö- och
klimatmålen. Tillgänglighetsinsatser i form av bredband och hållbara
transporter har betydelse för hållbar tillväxt och god samhällsservice Det är
bra att de glest befolkade länen i norra Sverige har möjlighet att använda
Regionalfondsmedel för att främja tillgången till bredband. Länsstyrelsen
har konstaterat att bredbandsutbyggnaden i de glest befolkade delarna av
länet har bristande intresse från marknadsaktörer.
Mål 4 - Ett mer socialt Europa; främja livslångt lärande, flexibla
möjligheter till kompetenshöjning samt övergång mellan utbildning och
arbete. Länsstyrelsen efterfrågar;
•

en tydligare beskrivning av samordning och synergier mellan
Regionalfonden och ESF+,

•

ett närmare deltagande av universiteten i utvecklingen av lokala
kompetens- och innovationsnoder, samt

•

en tydligare beskrivning av hur särskilda distansöverbryggande och
kapacitetsstärkande insatser kan genomföras i de glest befolkade
programområdena Mellersta Norrland och Övre Norrland,
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Mål 5 - Ett Europa närmare medborgarna; Det nationella regionalfondsprogrammet ska bidra till hållbar statsutveckling genom att stödja arbetet
med lokala utvecklingsstrategier och kunskaps- och erfarenhetsutbyte. För
att öka den sociala inkluderingen finns möjligheter till synergier med
insatser som stöds av ESF+.
Att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en
klimatneutral ekonomi

EU kommissionen presenterade 2020 ett förslag till en ny fond, Fonden för
rättvis omställning ”för att hantera de ekonomiska och sociala kostnaderna
för omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi”.
Kommissionen föreslog 2 att fonden skulle omfatta Övre Norrland utifrån en
bredare analys över territorier som möter stora socioekonomiska utmaningar
i och med omställningen till en klimatneutral ekonomi.
•

Länsstyrelsen förordar att Fonden för rättvis omställning (FRO)
inkluderar metallindustri i hela programområdet Övre Norrland,
vilket innefattar både Norrbottens län och Västerbottens län.

Beslut om Yttrande
Beslut om detta yttrande har fattats av Landshövding Helene Hellmark
Knutsson med enhetschef Kennet Johansson som föredragande.
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