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Yttrande över promemoria om Kompletterande
bestämmelser till EU:s förordningar inom
sammanhållningspolitiken
Ärendebeskrivning
Region Stockholm har på remiss från Näringsdepartementet beretts
möjlighet att yttra sig över promemoria om kompletterande bestämmelser
till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken, N2021/00324,
Tillväxt-och regionplanenämnden har beretts möjlighet att yttra sig till
regionstyrelsen. Yttrandet utgår från ett samlat regionalt
utvecklingsperspektiv utifrån tillväxt-och regionplanenämndens ansvar
inomregional fysisk planering och regional utveckling. Ärendet har beretts i
samråd med sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom
sammanhållningspolitiken finns att läsa på
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2021/02/kompletterande-bestammelser-till-eusforordningar-inom-sammanhallningspolitiken/
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
1. Yttrande över Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s
förordningar inom sammanhållningspolitiken, TRN 2021–0058,
godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Inom EU finns ett omfattande regelverk för den så kallade
sammanhållningspolitiken. Denna politik regleras genom ett antal EUförordningar som upprättas för sjuårsperioder. Europeiska kommissionen
har för den kommande programperioden 2021–2027 lagt fram förslag till
ett flertal EU-förordningar. I promemorian föreslås ändringar i svensk
lagstiftning med anledning av vissa av de föreslagna förordningarna.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.
Bakgrund
Förvaltningen har under ärendeberedningen fört dialog och samrått med
sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet.
Överväganden
Förvaltningens samlade bedömning är att de föreslagna förändringarna i de
kompletterande förordningarna för sammanhållningspolitiken är rimliga
och en naturlig följd av förändringarna.
Förvaltningen vill särskilt lyfta förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden:
Med ändring från:
I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s strukturstöd och stöd
till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige. Med EU:s
förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
avses i denna lag EU:s förordningar om
1. stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
2. Europeiska socialfonden, och
3. stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Till föreslagen lydelse:
Denna lag kompletterar sådana EU-förordningar som innehåller
bestämmelser om stöd från
1. Europeiska regionala utvecklingsfonden
2. Europeiska socialfonden,
3. Europeiska socialfonden+
4. Fonden för en rättvis omställning, och
5. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Dessa förändringar är rimliga då ESF+ och Fonden för rättvis omställning
tillkommit. ESF+ genom en sammanslagning av Europeiska socialfonden
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(ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till
dem som har det sämst ställt (FEAD) och EU-programmet för
sysselsättning och social innovation (EaSI). Detta är positivt då det
möjliggör en effektivisering och komplettera medlemsstaternas nationella
politik och säkerställa lika möjligheter, tillgång till arbetsmarknaden,
rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd och inkludering. FRO är ett verktyg
för att stödja regioner som påverkas mest av omställning mot
klimatneutralitet och för att undvika att skillnader mellan regionerna ökar.
Förvaltningen vill även lyfta förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap
Med ändring från:
Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska
strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.
Till föreslagen lydelse:
Inom ramen för förvaltningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden och Europeiska socialfonden+ ska
strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.
I den nya föreslagna förordningen om gemensamma bestämmelser finns
inte begreppet strukturfond längre definierat vilket kan göra att det uppstår
förväxlingsrisk. Förslaget till förtydligande genom att ersätta uttrycket EU:s
strukturfonder med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Europeiska socialfonden+ utan att sakinnehållet ändras
ser förvaltningen därför är positiv och rimlig.
Förvaltningen vill också poängtera vikten av fondsamverkan och att
regionerna ges mandat och möjlighet att fördela medel utifrån de regionala
behoven och prioriteringarna, samt att effektiva verktyg för detta finns.
Riksrevisionen har i sin rapport Regionala strukturfondspartnerskapet –
ger de förutsättningar för en effektiv användning av EU-medel (RiR
2020:10) granskat systemet med strukturfondpartnerskap. Med anledning
av rapporten avser regeringen att utreda alternativ till dagens system.
Vid den kommande översynen av Strukturfondspartnerskapet önskar
förvaltningen att få inkomma med synpunkter på de förändringar som då
kommer föreslås. Rapporten Utvärdering av Stockholmsmodellen (Sweco,
2019) kan då fungera som ett bra underlag.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Annika Olsson
Regionplanerare
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Regionstyrelsen
registrator.rlk@sll.se

Yttrande över promemoria om Kompletterande
bestämmelser till EU:s förordningar inom
sammanhållningspolitiken
Inledning

Region Stockholm har på remiss från Näringsdepartementet beretts
möjlighet att yttra sig över promemoria om kompletterande bestämmelser
till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken, N2021/00324,
Tillväxt-och regionplanenämnden har beretts möjlighet att yttra sig till
regionstyrelsen. Yttrandet utgår från ett samlat regionalt
utvecklingsperspektiv utifrån tillväxt-och regionplanenämndens ansvar
inom regional fysisk planering och regional utveckling. Ärendet har beretts
i samråd med sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Stockholms
län.

Synpunkter

Tillväxt- och regionplanenämndens samlade bedömning är att de
föreslagna förändringarna i de kompletterande förordningarna för
sammanhållningspolitiken är rimliga och en logisk följd av sagda
förändringar.
Nämnden välkomnar tydliggörandena kring begrepp och hänvisningar till
de berörda fonderna. Det är också positivt att de föreslagna förändringarna
inte medför några kostnadsökningar eller andra finansiella konsekvenser
och att hänvisningarna bör bidra till förenkling och ökad regelefterlevnad.
Nämnden vill också poängtera vikten av fondsamverkan och att regionerna
ges mandat och möjlighet att fördela medel utifrån de regionala behoven
och prioriteringarna, samt att effektiva verktyg för detta finns.
Riksrevisionen har i sin rapport Regionala strukturfondspartnerskapet –
ger de förutsättningar för en effektiv användning av EU-medel (RiR
2020:10) granskat systemet med strukturfondpartnerskap. Med anledning
av rapporten avser regeringen att utreda alternativ till dagens system.
Nämnden anser att Riksrevisionens rapport bör vara en viktig
utgångspunkt i den kommande utredningen.
Nämnden önskar få inkomma med synpunkter på de förändringar som
kommer att föreslås i den fortsatta processen.
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