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Utkast till Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) för perioden 2021-2027
Strukturfondspartnerskapet (SFP) Västsverige har getts möjlighet att lämna synpunkter på
regeringskansliets utkast till Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) för perioden 2021-2027. PÖ 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 EU-fonder.
SFP Västsverige har tagit del av Sveriges kommuner och regioners (SKR), Region Hallands och Västra
Götalandsregionens remissvar, bilaga 1-3, och är positiva till dess innehåll. Förutom att ställa sig
bakom dessa svar belyser SFP Västsveriges nedan de frågor som är särskilt viktiga inom ramen för
SFP:s uppdrag.

SFP Västsveriges synpunkter på utkast till PÖ för perioden 2021-2027
Partnerskapsöverenskommelsen ska fungera som ett ramverk och strategiskt styrande dokument för
genomförandet av EU:s struktur-och investeringsfonder. Samspelet mellan olika
finansieringsnivåerna och programmen kan göra utvecklingsinsatserna extra framgångsrika. Att
underlätta för fondsamordning och synergier bör därför vara PÖns viktigaste uppgift. SFP
Västsverige önskar att beskrivningen av hur fonderna kan komplettera varandra förstärks och särskilt
att det blir en tydligare beskrivning av synergierna mellan Regionalfonden och ESF+ inom
kompetensförsörjningsområdet. Det är positivt att det inom ERUF öppnats upp för att kunna arbeta
mer med kompetensförsörjning, men det förutsätter tydligare riktlinjer kring hur ERUF och ESF+ ska
komplettera varandra för störst effekt inom kompetensförsörjningsområdet.
SFP Västsverige vill också understryka, i linje med det regionerna och SKR lyft, vikten av ett
förtydligande kring hur de fonder som omfattas av PÖ:n och de tillskjutande medel via Next
Generation EU, och särskilt ReactEU, ska förhålla sig till varandra. React EU:s syfte är att regionerna
ska gå stärkta ur Covid19-krisen vilket förutsätter regionalt inflytande över hur medlen ska användas.
SFP Västsverige menar att grundidén med strukturfonderna är att ha en stark förankring i regionala
partnerskap och samarbeten samt att insatser ska genomföras utifrån lokala och regionala behov.
Detta förutsätter regionalt inflytande över fördelningen av medel inom ramen för React-EU samt
nästa programperiod. I utkastet till Socialfondsprogram för perioden 2021-2027 föreslås 25% av
budgeten gå till Arbetsförmedlingen. På liknande sätt föreslås nu också medel ur det särskilda
återhämtningsstödet efter pandemin, ReactEU, fördelas via Socialfonden till Arbetsförmedlingen.
Dessa båda förslag försvagar det regionala inflytandet och möjligheten att fördela medel efter
regionala behov och förutsättningar. SFP Västsverige avstyrker därför förslaget att
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Arbetsförmedlingen ges en särställning i Socialfonden då det kan medföra att det regionala
perspektivet inte får vara styrande i prioriteringen av insatser.
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