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INTERPELLATIONSSVAR: REGION VÄSTMANLANDS ROLL I DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLITIKEN
Interpellanten Birgitta Andersson (C) ställer tre frågor om den regionala
utvecklingspolitiken:


Anser du att arbetet med att fördela regionala utvecklingsmedel fungerar
på ett tillfredsställande sätt?



Anser du att regionala utvecklingsmedel och EU-medel kommer hela länet
till del?



Anser du att det finns behov av att stötta länets kommuner med kunskap
och stöd om vilka EU-medel som finns tillgängliga att söka?

Regionen delar interpellantens syn på betydelsen av att utvecklings- och EU-medel
kommer hela länet till del.
I nuläget befinner vi oss mitt under pågående programperiod 2014-2020 för EU:s
strukturfonder. Ett stort antal fleråriga projekt startades upp i programperiodens
tidigare fas, både inom regionalfonden och socialfonden, där regionen finns med som
medfinansiär. Genom att gå in med regionala utvecklingsmedel som medfinansiering
i EU-projekt, så sker en kraftig uppväxling av de medel som kan nyttjas i hela länet.
När det gäller samarbeten kopplat till utvecklings- och EU-medel finns idag en strävan
inom hela Östra Mellansverige att stödja större satsningar som involverar flera parter
och helst även flera län. Syftet är att skapa förändring i organisation och struktur, inte
bara kortsiktiga effekter som varar så länge projekttiden pågår. I denna strävan har vi
också sökt projektägare som har kapacitet att bära vidare resultaten av projekt över i
en löpande drift efter projekttidens slut.
Generellt sett har de projekt som pågår god täckning i hela länet. Pågående projekt
följs också upp för att säkerställa att hela länet omfattas. Det finns dock utrymme för
förbättring. Exempelvis kan vi behöva arbeta på att bredda vissa projekt så att de
omfattar hela länet i större utsträckning. Vi kan också behöva tydliggöra processen
kring hanteringen av regionala utvecklingsmedel för att skapa transparens och
förståelse. Även stödet till kommuner kan utvecklas.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande
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