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Region Hallands remissyttrande över utkast till
Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 20212027
Region Halland har fått möjlighet att lämna synpunkter på regeringskansliets utkast till
Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) för perioden 2021-2027. Partnerskapsöverenskommelsen
anger Sveriges strategiska inriktning för fonderna;
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Fonden för en rättvis omställning (FRO),
Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt Europeiska havs- och fiskefonden (EHHF).
Därutöver beskrivs komplementaritet och synergier, dels mellan dessa fonder, dels till övriga EUfonder. Dokumentet kommer att kompletteras bl.a. med tabeller avseende medelstilldelning till de
olika fonderna vid ett senare tillfälle.
Region Halland har tagit del av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) remissvar (bilaga 1) och
är positiva till dess innehåll.

Region Hallands synpunkter
Utöver att stödja Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) remissvar vill Region Halland särskilt
uppmärksamma följande:
Samordning mellan fonder och möjliga synergier:
Partnerskapsöverenskommelsen skall ange den strategiska inriktningen på fonderna ERUF, FRO,
ESF+ samt EHHF och beskriva hur dessa fonder ska komplettera varandra samt beskriva de
synergier som finns mellan fonderna och andra EU-finansierade fonder och program.
Region Halland välkomnar den övergripande beskrivningen av inriktningen på fonderna men hade
gärna sett en ännu tydligare beskrivning av hur de olika fonderna och programmen ska komplettera
varandra. I förslaget till partnerskapsöverenskommelse beskrivs innehållet i fonderna och var
överlappningar finns, men inte på vilket sätt de olika fonderna kan samordnas för att nå bästa
effekt. Region Halland efterfrågar särskilt tydligare beskrivning av synergierna mellan
Regionalfonden och ESF+. Beskrivning av Interreg programmen saknas något som partnerskapsöverenskommelsen med fördel kan komplettas med.
Region Halland önskar också att partnerskapsöverenskommelsen kompletteras med beskrivning av
synergier mellan EU-fonder och nationella initiativ inom olika områden och hur de ska komplettera
varandra. För att undvika överlappningar och oklara roller behöver det även tydliggöras hur

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Besöksadress: Södra vägen 9
Telefon: 035-14 48 00 Fax: 035-13 54 44

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: regionhalland.se
Org. Nr: 232100–0015

2 (2)

ansvarsfördelningen för landsbygdsinsatser ska se ut inför kommande programperiod. Då
regionernas utvecklingsansvar omfattar regionernas hela yta, såväl städer och tätorter som
landsbygd, framstår det som självklart att ansvaret för landsbygdsinsatser bör ligga på regionerna.
Programperioden 2021-2027
För programperioden 2021-2027 minskar anslaget för sammanhållningspolitiken för Sveriges del.
Region Halland anser att det bör tillskjutas ytterligare nationella medel till regionerna för att
kompensera bortfallet från EU.
Det är av stor vikt att medel destinerade till regional utveckling kommer regionerna till del utan att
dessa är predestinerade till särskilda ändamål. Detta blir särskilt viktigt om strukturfondsmedlen
minskar i omfattning.
Region Halland önskar också ytterligare beskrivning hur de fonder som omfattas av
Partnerskapsöverenskommelsen och de tillskjutande medel som ska fördelas via Next Generation
EU, inklusive faciliteten för återhämtning och resiliens, ska förhålla sig till varandra då flera av
satsningarna kommer att tangera varandra. Region Halland är mån om att satsningar inom Fonden
för en rättvis omställning (FRO) inte innebär urholkning av Västsveriges regionalfondsprogram.
I utkastet till Socialfondsprogram (ESF+) för perioden 2021-2027 föreslås 25% av budgeten gå till
Arbetsförmedlingen. På liknande sätt fördelas nu också medel ur det särskilda återhämtningsstödet
efter pandemin, React EU, via Socialfonden till Arbetsförmedlingen. Region Halland avstyrker
förslaget att Arbetsförmedlingen ges en särställning i Socialfonden. Grundidén med
strukturfonderna, att ha en stark förankring i partnerskap och samarbete liksom att insatser ska
genomföras utifrån lokala och regionala behov, urholkas om detta förslag blir verklighet.
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