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Regeringskansliet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Näringsdepartementets och
Arbetsmarknadsdepartementets förslag till
Partnerskapsöverenskommelse för 2021-2027 i vissa
delar
(Regeringskansliets dnr. N2020-02875)
Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerat förslag.
Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP)
En av de stora förändringarna jämfört med Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ)
för 2014-2020 är att jordbruksfonden inte längre ingår. Jordbruksverket anser att
det är fullt tillräckligt att det anges i PÖ att det finns kopplingar och synergier till
CAP.
Bredband
Inom flera av de politiska målen nämner man bredbandsutbyggnaden i Sverige
där huvudansvaret ligger på regionalfonden. Jordbruksverket har vid flera
tillfällen påtalat vikten av att ha ett enda nationellt stöd för utbyggnad av
bredband. Som det är nu finns det stöd för bredbandsutbyggnad genom
landsbygdsprogrammet, regionalfondsprogrammen och ett nationellt stöd via
Post- och telestyrelsen (PTS). Det är tre centrala myndigheter samt ett stort antal
regionala myndigheter som ska hantera detta. Detta leder till en komplex
hantering och det blir också svårt för den som vill söka stöd att veta vart denne
ska vända sig. Jordbruksverket anser att leveransen av bredbandsinfrastruktur till
landsbygden skulle förbättras avsevärt genom att koncentrera samtliga satsningar
på bredbandsutbyggnad till det nationella stödet som hanteras av PTS.
Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF)
Jordbruksverket anser att följande mening på sidan 8 bör ändras: ”Det finns en
avgränsning gentemot EHFF och inriktningen på innovativ och
konkurrenskraftig fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en
resursbaserad ekonomi genom att ERUF inte är inriktat på en specifik bransch”.
Meningen bör istället formuleras: ”Det finns ingen avgränsning gentemot EHFF
och inriktningen på innovativ och konkurrenskraftig fiskerinäring med större
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anpassningsförmåga till en resursbaserad ekonomi genom att ERUF inte är
inriktat på en specifik bransch”. Här är en omformulering nödvändig för att
understryka att det rör sig om ett komplement och därmed om en viss
överlappning mellan ERUF och EMFAF. Vi ser att det är viktigt att
fiskerinäringen inte utesluts från satsningar som görs inom ERUF utan har
samma möjligheter som andra branscher.
Vi saknar en skrivning om HEC (Horizontal Enabling Conditions) Annex III i
CPR. Dessa generella krav om upphandling, statligt stöd, EUs stadgar om
grundläggande rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning gäller för samtliga program under CPR. Kraven måste vara
på plats innan det går att rekvirera medel från Kommissionen.
Det är viktigt att Sverige i respektive program tydliggör vad det går att söka stöd
för. Olika stöd, både EU-stöd och nationella stöd bör komplettera varandra, inte
överlappa varandra. Detta är viktigt både ur ett kundperspektiv och för att
undvika dubbelfinansiering
I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Anna Helmers har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders
Swahnberg, Olof Johansson, Lina Andersson och Pär Åkesson deltagit.

Christina Nordin
Anna Helmers
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