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Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 20212027
Regeringen har erbjudit Region Skåne att till den 15 januari 2021 inkomma med
synpunkter på utkast till Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) som anger Sveriges
strategiska inriktning för fonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF),
Fonden för en rättvis omställning (FRO), Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHHF). PÖ beskriver även komplementriatet och
synergier, mellan dessa fonder, och till övriga EU-fonder.
Skåne och Blekinge ingår i samma NUTS2-område enligt EU:s regionindelning, vilket
innebär att flera EU-program geografiskt sett omfattar både Skåne och Blekinge län.
Region Skåne och Region Blekinge har därför valt att utforma remissvaret gemensamt
med båda regionerna som avsändare.
Region Skåne och Region Blekinge välkomnar regeringens utkast till
Partnerskapsöverenskommelse och ser positivt på möjligheter att inkomma med
synpunkter. Partnerskapsöverenskommelsen förväntas ge en god överblick av flera
EU-fonder och program som är centrala för att delfinansiera regionalt
utvecklingsarbete under perioden 2020-2027. Dokumentet fyller också en viktig
funktion i att säkra flernivåstyre mellan regional, nationell och europeisk nivå och
skapa möjligheter till synergier och samverkan mellan olika finansieringskällor.

Val av politiska mål
Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling
Skåne-Blekinge välkomnar den föreslagna inriktningen under politiskt mål 1 som
ger möjlighet att stärka de regionala innovationssystemen, öka samverkan mellan
forskning och näringsliv samt möta framtida samhällsutmaningar genom att bland
annat stödja en grön och digital omställning hos företag och andra verksamheter.
Ett grönare och koldioxidsnålare Europa
Skåne-Blekinge välkomnar den föreslagna inriktningen under politiskt mål 2, där
Regionalfonden förväntas bidra till energiomställningen och att nå de regionala
miljö- och klimatmålen. Energibesparing och teknikutveckling liksom nya
lösningar och innovationer i näringslivet är angelägna insatsområden.
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Skåne-Blekinge vill påtala vikten av att de investeringar som görs inom politiskt
mål 2 ska ses som ett komplement till nationella investeringar och finansiering
inom miljö- och klimatområdet för att större effekter och mål ska kunna uppnås.
Ett mer socialt Europa
Skåne-Blekinge välkomnar den föreslagna inriktningen under politiskt mål 4 – Ett
socialt Europa. Pandemin har slagit hårt mot många branscher och många
människor har eller riskerar att förlora sina jobb. För regionerna blir Socialfonden
ett viktigt instrument för att erbjuda kompetenshöjande och individanpassade
insatser och stödja insatser som förbättrar matchningen på arbetsmarknaden.
Det är angeläget med insatser som främjar livslångt lärande med möjligheter till
kompetensutveckling, validering och omskolning som förbättrar förutsättningarna
för rörlighet på arbetsmarknaden och skapar möjligheter för anställda att behålla
sin ställning på arbetsmarknaden i takt med att arbetslivets krav utvecklas. Det är
också viktigt att utbildningssystemet tillhandahåller flexibla möjligheter till
utbildning för olika målgrupper.
Kommissionen menar att det finns behov av investeringar för att utveckla
färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap inom
Regionalfonden politiskt mål 1 (särskilt mål 1.4) genom samverkan med åtgärder
för livslångt lärande inom Socialfonden politiskt mål 4.
Partnerskapsöverenskommelse bör betona vikten av en god samverkan mellan
fonderna under genomförandet och ge en beskrivning av hur samverkan kan ske.
Ett Europa närmare medborgarna
Det nationella regionalfondsprogrammet ska bidra med insatser för att adressera
städers utmaningar som är av långsiktig karaktär. Programmet kommer att stödja
arbetet med lokala utvecklingsstrategier genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Skåne-Blekinge ser positivt på möjligheten att arbeta med hållbar stadsutveckling
inom det nationella regionalfondsprogrammet och vill påtala vikten av att flera
städer inkluderas i genomförandet.

Hur fonderna ska komplettera varandra
Parallellt med programskrivning inom Regionalfonden pågår programmering av 13
program för gränsöverskridande samarbete (Interreg) där Sverige deltar. Utkastet
till Partnerskapsöverenskommelse bör kompletteras med en beskrivning av hur
dessa program kompletterar programmen inom Regionalfonden. Underlaget
behöver också kompletteras med en beskrivning av den transnationella
komponenten i de regionala programmen och vilken funktion denna ska fylla. En
beskrivning av hur Regionalfonden kan användas för att stärka kapacitet att delta i
europeiska samarbeten, t.ex. genom interregionala innovationsinvesteringar, bör
också finnas med.
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Samordning gentemot andra fonder och program
Den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP
Insatser som syftar till att stärka landsbygdens attraktivitet, kompetensförsörjning,
företagande utöver jordbruket och digital infrastruktur i kommande
jordbrukspolitik kan komma att tangera insatser kring innovation, företagande,
grön omställning och kompetensförsörjning inom Regional- och Socialfonden.
Skåne-Blekinge menar att det är angeläget att identifiera och beakta vilka områden
som skapar bäst förutsättningar för synergier inom respektive region.
En liten andel av jordbruksfonden ska enligt förslaget fortsatt finansiera lokalt ledd
utveckling genom Leader-metoden. Det är dock viktigt att skapa synergier till
övrigt utvecklingsarbete i länen, bland annat i relation till regionernas regionala
utvecklingsstrategier.
Horisont Europa
Skåne-Blekinge är positiva till förbättrad samordning i syfte att uppnå
synergieffekter mellan Horisont Europa och strukturfonderna. Det behöver
tydliggöras i Partnerskapsöverenskommelsen hur planerade ”missions” och
partnerskapsprogrammen inom Horisont Europa knyter an till motsvarande
insatsområden inom Regionalfonden.
Kopplingen till de insatser som planeras inom ramen för Regionalfondens politiskt
mål 1 behöver överlag tydliggöras i Partnerskapsöverenskommelsen. Önskemål om
en sådan samverkan kan med fördel tydliggöras i myndigheternas regleringsbrev
och därefter löpande utvärderas under programmens genomförande.
Next generation EU och ”den gröna given”
Det bör tydliggöras hur Partnerskapsöverenskommelsen förhåller sig Next
Generation EU och faciliteten för återhämtning och resiliens. Regeringen bör i
Partnerskapsöverenskommelsen klargöra hur investeringar inom ramen för
faciliteten ska förhålla sig till planerade investeringar i Regionalfonden, då
insatsområdena tangerar varandra. Regeringen bör också tydliggöra hur samtliga
fonder förhåller sig till EU:s ”gröna giv” som övergripande styrdokument.
EU4Health
Skåne-Blekinge saknar en beskrivning av hur EU4Health ska samverka med, och
komplettera, andra EU-program och EU-fonder såsom ERUF och ESF+. Förslaget
till den legala texten i EU4Health förhandlas just nu i Bryssel och bör följas upp
samt beskrivas i Partnerskapsövernskommelsen. I pågående förhandling verkar
både kommissionen och parlamentet starkt för att få till stånd synergier mellan
EU4Health och flera andra EU-program och fonder.
Komplementaritet gentemot nationella initiativ
Det saknas en beskrivning av hur fonderna är tänkta att komplettera nationella
initiativ på olika områden. Skåne-Blekinge önskar att komplementaritet mellan
EU-fonder, inte minst i relation till nationella satsningar, tydliggörs i skrivelsen om
kommande nationell strategi för regional utveckling. Skåne-Blekinge välkomnar
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även en kontinuerlig dialog mellan regionerna och nationella myndigheter under
genomförandet av programmen för att skapa en god samordning och säkerställa att
önskvärda effekter nås.
Landspecifika rekommendationer
I ursprungsförslaget till CPR står det att PÖ också ska ta sig an de landspecifika
rekommendationerna men dessa finns bara omnämnda i förhållande till det
Socialfondsprogrammet. Skåne-Blekinge menar att de också borde hanteras i
förhållande till politiskt mål 1.
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