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YTTRANDE ÖVER DELAR AV
PARTNERSKAPSÖVERENSKOMMELSEN
FÖR PERIODEN 2021-2027

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
Delar av partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027

Sammanfattning

De delar av PÖ vi tagit del av ger en övergripande bild över kontexten för
fonderna. Ur ett regionalt perspektiv vill vi lyfta fram några faktorer som kan ge
konsekvenser där synergier riskerar att utebli.
Från regionalt håll ser vi med oro på att Arbetsförmedlingen förväntas ansvara för
stor del av genomförandet av ESF+. Vi ser att synergierna mellan fonderna
riskerar att minska och att ESF som verktyg kommer längre ifrån
genomförandekraften på regional och lokal nivå.
Region Jönköpings län framhåller vikten av att se satsningen som möjliggörs
inom FRO som en nationell angelägenhet viktig för att uppnå EU:s och Sveriges
mål kring hållbarhet och miljö. Vi ser en stor fara i en lösning där ERUF-medel
tas från berörda programområden för att finansiera FRO då satsningen riskerar att
bli kontraproduktiv.
Vi efterfrågar en regional dialog kring RFF och vill lyfta fram att
Partnerskapsöverenskommelsen bör tydliggöra hur investeringar inom ramen för
RFF ska förhålla sig till ERUF.
Flertalet fonder relaterar till och tangerar ERUF. Vi vill därför lyfta fram vikten
av interaktion med Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Synpunkter på förslaget

Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) tecknas mellan EU-kommissionen och varje
medlemsstat och syftar bland annat till att visa samordning mellan
strukturfonderna. De delar av PÖ vi tagit del av ger en övergripande bild över
kontexten för fonderna. De visar också på hur de strategiska inriktningarna för de
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olika fonderna kan komplettera varandra och i andra fall särskiljas. Ur ett
regionalt perspektiv vill vi lyfta fram några faktorer som kan ge konsekvenser där
synergier istället riskerar att utebli.
ERUF och ESF är viktiga verktyg för regional utveckling. Synergier och
kopplingar mellan ERUF och ESF är tydliga på regional nivå men framgår inte
tydligt i PÖ. Från regionalt håll ser vi med oro på att Arbetsförmedlingen
förväntas ansvara för stor del av genomförandet av ESF+. Vi ser att synergierna
mellan fonderna riskerar att minska och att ESF som verktyg kommer längre ifrån
genomförandekraften på regional och lokal nivå. Detta minskar avsevärt
möjligheten att möta de utmaningar och behov som finns regionalt kring t.ex.
kompetensförsörjning, matchning, utanförskap och livslångt lärande. Att
genomförandet åläggs en central myndighet urholkar regionernas och inte minst
kommunernas möjligheter att skapa tillväxt.
I PÖ framgår att Fonden för rättvis omställning (FRO) ska göra det möjligt för
regioner att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av
omställningen till en klimatneutral ekonomi. Åtgärder ska omfatta regioner som
står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar. Det framgår också att FRO ska
komplettera insatser inom ERUF. Region Jönköpings län framhåller vikten av att
se satsningen som möjliggörs inom FRO som en nationell angelägenhet viktig för
att uppnå EU:s och Sveriges mål kring hållbarhet och miljö. I tabell 6 framgår att
stöd ska föras över från ERUF till FRO. Vi ser en stor fara i en lösning där ERUFmedel tas från berörda programområden för att finansiera FRO då satsningen
riskerar att bli kontraproduktiv. Medlen från det operativa programmet för ERUF
utgör en stor och viktig del av det regionala utvecklingskapitalet i Småland och
Öarna. I programmeringsarbetet av ERUF har vi välkomnat inriktningen som tar
utgångspunkt i politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa. Insatser
inom detta område ger kraft att arbeta med energiomställning, gröna investeringar,
klimatanpassning och cirkulär ekonomi vilket överensstämmer väl med de fyra
länens regionala utvecklingsstrategier. I Jönköpings län, där tillverkningsindustrin
utgör en betydande del av näringslivet och där transportsektorn är viktig, är
satsningar som ryms inom detta politiska mål helt avgörande för länets hållbarhet
och fortsatta konkurrenskraft. FRO bör ses som en nationell angelägenhet och
därmed medfinansieras i första hand på nationell nivå. I andra hand bör
medfinansiering fördelas genom ERUF-medel från samtliga regionala program i
Sverige.
Planen för Fonden för återhämtning och resiliens (RFF) har i Sverige hittills
arbetats fram utan regional dialog. Denna fond har möjlighet att investera i
satsningar som till stor del överensstämmer med inriktningen för ERUF. Förutom
att vi, tillsammans med andra regioner efterfrågar en regional dialog kring RFF
vill vi lyfta fram att PÖ bör tydliggöra hur investeringar inom ramen för RFF ska
förhålla sig till ERUF.
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ERUF är den fond där vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör har tydligast
uppdrag i framtagande och genomförande. Fonden lyfts ofta fram som potentiell
medfinansiär för olika satsningar, både i ett nationellt och i ett europeiskt
perspektiv. Ur ett regionalt perspektiv ser vi fondsamordning som bidrar till ett
effektivt genomförande som angeläget. Vi vill lyfta fram vikten av att
kontinuerligt under hela programperioden ge förutsättningar och ställa
förväntningar på samordning mellan fonderna. PÖ visar att flertalet fonder
relaterar just till och tangerar ERUF. Vi vill därför lyfta fram vikten av interaktion
med Regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Detta är av vikt för att samordningen
ska ge effekt för regional utveckling och tillväxt.
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