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Yttrande över utkast på delar av
Partnerskapsöverenskommelsen för
perioden 2021-2027
(N2020/02875)
Länsstyrelsen tackar för möjligheten att lämna yttrande över Remiss av
utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelse för Europeiska fonder,
ärende N2020/02875.
Länsstyrelsen i Jönköpings län ställer sig i sak positiv till den strategiska
inriktningen som föreslås för fonderna men har några kompletterande
synpunkter.
Samordning och samverkan mellan fonderna
En tydlig och fungerande samordning och samverkan mellan fonderna är en
central aspekt som är gynnsam för såväl effektivitet som måluppfyllelse för
programmen. Utkastet nämner några enskilda kopplingar mellan de olika
fonderna men presenterar ingen tydlig analys över samordning och
samverkan mellan fonderna.
I programperioden 2014-2020 innefattades Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) i sammanhållningspolitiken och EJFLU
fanns med i Partnerskapsöverenskommelsen. Syftet var att förbättra
samordningen mellan ESI-fonderna och andra EU-politiska områden och
program. Länsstyrelsen hade hoppats på större synergier än vad som hittills
uppnåtts inom programperiod 2014-2020. Om EJFLU hade fortsatt
innefattats i Partnerskapsöverenskommelsen bedömer Länsstyrelsen att
ytterligare synergieffekter kunde ha uppnåtts på sikt. Det är viktigt att det
tydligt framgår var synergier respektive skiljelinjer går mellan EJFLU
respektive fonderna i sammanhållningspolitiken (ESI) under perioden 20212027.
Avgränsningen mellan Eruf och EHFF samt EJFLU är intressant utifrån
målen i den nationella livsmedelsstrategin. Livsmedelskedjan är så mycket
större än bara primärproduktion inom jordbruk, fiske i hav och sjö samt
vatten- och landbaserat vattenbruk. För att nå målen i den nationella
livsmedelsstrategin och till viss del den sammanhållna landsbygdspolitiken
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är det en fördel om Eruf och ESF+ kan finansiera flera delar i
livsmedelskedjan.
En regional samverkan kopplat till fonderna är också viktigt. Med tanke på
att LIFE kommer att vara ett viktigt program för att finansiera
klimatprojekt och att det kommer att krävas samfinansiering av Eruf, så är
det av mycket stor vikt att de olika Eruf-programmen i Sverige verkligen
medger sådan nödvändig samfinansering.
Hållbar omställning
Länsstyrelsen anser att en hållbar omställning bör ske inom ramen för de tre
hållbarhetsaspekterna: social, ekologisk (miljömässig) och ekonomisk
hållbarhet. I sammanhållningspolitiken ger olika finansieringsinstrument
förutsättningar för de olika hållbarhetsperspektiven. Det behövs en större
tydlighet i varje finansiellt instrument/fond att ta hänsyn till samtliga tre
hållbarhetsperspektiv.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Utkastet föreslår följande: ”Minst 85 procent av programmen avsätts till det
politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling och det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa, varav
minst 30 procent ska gå det politiska målet 2. Därutöver finns det kompletterande
insatser inom politiskt mål 3 ett mer sammanlänkat Europa i programmen i de mycket
glesa områdena i Sverige, vilket innebär programmen Övre Norrland och Mellersta
Norrland.”
Enligt EUs förordning KOM 2018 375 och 372 ska länder som Sverige
avsätta minst 60 procent av budgeten till det politiska målet 1 och minst 85
procent av budgeten till de politiska målen 1 och 2 tillsammans. I senare
beslut har fastlagts att minst 30 procent av budgeten ska gå till politiskt mål
2. Det betyder att max 70 procent kan gå till politiskt mål 1 och mindre om
en del även avsätts för politiskt mål 3 för Övre och Mellersta Norrland.
Det är viktigt att Sverige lever upp till höga klimatambitioner genom att
tydligt visa att minst 30 procent av medlen går till det politiska målet 2. Det
behöver visas genom att Eruf-programmens prioriteringar och budgetar
summeras i partnerskapsöverenskommelsen.
Länsstyrelsen vill samtidigt påtala att endast investeringar med främsta syfte
att bidra till klimatmålen bör räknas in i de 30 procent för politiskt mål 2.
Därutöver kan och bör investeringar inom politiskt mål 1 ske som, förutom
att de bidrar till innovation och ökad sysselsättning, bidrar till klimatmålen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Helena Jonsson med enhetschef Malin
Krause som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
avdelningschef Nina Elmsjö, Emma Willaredt, Per Hallerstig samt
enhetschef Nina Lindgren och Catarina Kristensson medverkat.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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