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Sammanträde med Strukturfondspartnerskap Stockholms län 

Tid Fredagen den 2 2 mars, kl. 1 0 . 0 0 - 1 2 . 3 0 

Plats 

Närvarande nominerade 
ledamöter 

Landstingshuset, Hantverkargatan 45 

Jelena Drenjanin (M) Ordf, Huddinge kommun 
Charlotte Broberg (M), Adj ledamot Region Stockholm 
Andrea Ström (M), Stockholms stad 
Daniel Forslund (L), Region Stockholm 
Michaela Haga (C), Region Stockholm 
Lars Bryntesson (S), Region Stockholm 
Eva Pethrus (MP), Täby kommun 
Stefano Giangiacomo, TCO 
Kristina Ekberg, Arbetsförmedlingen 
Carina Lundberg Uudelepp, RUA/Region Stockholm 
Hanna Wiik, RUA/Region Stockholm 
Mikael Östling, KTH 
Kjell Johansson, Coompanion Stockholm 
Bengt Bengtsson, Företagarna I Stockholms län 

Frånvarande nominerade Tobias Nässén (M), Region Stockholm 
ledamöter Fredrik Kjos (M), Upplands Bro kommun 

Meeri Wasberg (S), Haninge kommun 
Robert Johansson (S), Region Stockholm 
Anders Göransson (S), Stockholms stad 
Stina Hamberg, SACO 
Karina Uddén, Länsstyrelsen 
Lotta Lilja Thörnblad, Försäkringskassan 

Närvarande nominerade- Inger Starheim Lagerquist, RUA/Region Stockholm 
ersättare Johnny Kjellström, Länsstyrelsen 

Frånvarande nominerade Magnus Engberg, Försäkringskassan 
ersättare Jessica Andersson. RUA/Region Stockholm 

Göran Sundström, Universitet 
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen 
Andreas Strand, TCO 
Johanna Alm Dahlin, SACO 

Sekretariatet 

Justerandes signatur 

Stf huvudsekreterare Fredrik Wikström 
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Beredningsgruppen Anna Hörlen, Stockholms stad
Carina Hillman, Arbetsförmedlingen
Lill André, KTH
Maria Lindqvist, Region Stockholm
Shewen Nysmed, Region Stockholm
Susanne Landin, Försäkringskassan
David Norman, Storsthlm
Majlis Nilsson, Länsstyrelsen

Övriga medverkande Benjamin Skogqvist, Svenska ESF rådet
Lena Johansson-Skeri, Tillväxtverket
Lovisa Petersson, Tillväxtverket
Mary-Anne Berglund, Svenska ESF rådet
Monika Sylvander, Näringsdepartementet
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§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Jelena Drenjanin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare av protokoll

Till justerare valdes Stefano Giangiacomo

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll (Bilaga 1)

Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 Beslutsärende - Förslag till ledamöter och ersättare i Struktur-
fondsparterskapet (Bilaga 2 och 3)

Mandatet för tidigare ledamöter och ersättare i Strukturfondspartnerskapet i
Stockholms län gick ut 2018 och nya ska utses. Ordförande har också lämnat
sitt uppdrag men finns kvar som ordförande fram till dess ny ordförande är be-
slutad och på plats. Stockholms läns landsting (numer Region Stockholm) be-
slutade i dec 2018 att stödja Storsthlms förslag att nominera Charlotte Broberg
(M) och Tobias Nässén (M) till ordförande för det regionala strukturfondspart-
nerskapet i Stockholms län. Regeringen ska utse ny ordförande (se bilaga 2 till
protokollet).

Sekretariatet och avgående ordförande har lämnat erbjudande om att nominera
ledamöter och ersättare.

Strukturfondsparterskapets ordförande beslutar:

Att utse ledamöter och ersättare till Strukturfondsparterskapet som av organi-
sationerna har nominerats, och som därmed har blivit kallade till detta möte (se
även bilaga 3).

. § 6 Informationsärende - Information från Strukturfondspartnerskap-
ets ordförande och sekretariat och diskussion om sammanträdensdatum
2019 (Bilaga 4)
Då flera ledamöter i partnerskapet är nya vid sammanträdet välkomnas dessa
särskilt. Sekretariatet kommer tillsammans med beredningsgrupp och förval-
tände myndigheter stå till förfogande för introduktion/utbildning för nya ledamö-
ter och ersättare. Ett utbildningstillfälle kommer hållas 24 maj och inbjudan med
program kommer att skickas c a en månad innan.

Ordförande samt stf huvudsekreterare informerar om aktuella frågor. Däribland
hur arbetet i sekretariatet fortlöper under processen att rekrytera en ny ordinarie
huvudsekreterare, om nomineringsarbetet för att utse nya ledamöter e t c.
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En sammanträdesplan för 2019 presenteras och partnerskapet konstaterar att
det är ett beslutsärende.

Strukturfondsparterskapet beslutar:

Att sammanträden under 2019 ska hållas den 4 juni 9-12.30, 10 oktober 9-
12.30 och 5 december 9-12.30

§7 Informationsärende - Information om arbetslaget i regeringsupp-
draget att redovisa prioriteringar i länets tillväxtarbete {Bilaga 5)

Shewen Nysmed, Region Stockholm, redovisar arbetslaget i regeringsupp-
drag/erbjudande att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala till-
växtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Arbetet leds av Region Stock-
halm med stöd av en arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen,
Stockholms stad och Storsthlm. Region Stockholm kommer att lämna in ett ar-
betsmaterial till regeringen senast den 30 april och ett slutgiltigt och merförank-
rät underlag senast 15 augusti. Underlaget ska försäkras med länets kommu-
ner. Ärendet kommer att komma tillbaka till SFP då ett beslut om att ställa sig
bakom förslaget behöver fattas.

§8 Informationsärende - Information om förhandlingsarbetet inför den
nya programperioden 2021-2027

Monica Sylvander, Näringsdepartementet, redovisar för arbetet inför den nya
programperioden 2021-2027. Fem förordningar kopplat till EU fonderna presen-
terades i maj och kring dessa pågår nu förhandlingar. Förutsättningarna för en
ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de regelverk som
EU:s medlemsländer enas om. Förhandlingarna om regelverket inleddes under
sommaren 2018 och kan avslutas först när förhandlingarna om en ny flerårig
budgetram (MFF) är slutförda. Tidtabellen är osäker, men arbetet inriktas på att
det ska finnas en överenskommelse om MFF i oktober 2019. Rådsarbetsgrup-
pen har hittills hanterat flera delar av kommissionens förslag till förordningar om
generellbestämmelser (CPR), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
och Europeiska socialfonden plus (ESF+). En del delar ingår nu i de s.k. triolo-
gerna där en förhandling pågår mellan Rådet, kommissionen och Parlamentet.
Man har även påbörjat förhandlingen om Interreg.

Det rumänska ordförandeskapet har satt upp en ambitiös agenda och förutser
att ministrarna kommer att fatta beslut om en allmän inriktning för samtliga för-
ordningsförslagen inom ramen för sitt ordförandeskap. Tidtabellen för de fort-
satta förhandlingarna är osäker både vad gäller hur långt det rumänska ordfö-
randeskapet hinner under sitt ordförandeskap, men även mot bakgrund att för-
handlingen inte kan avslutas innan MFF ärfärdigförhandlad. Valet till Europa-
parlamentet i maj påverkar också förhandlingsarbetet. Under våren är det ett
rådsmöte, allmänna rådet (GAC), den 25 juni i Luxemburg. Den 1 juli tar Finland
över som ordförande. Landrapporten för Sverige presenterades nyligen. Den in-
kluderar landspecifika rekommendationer för sammanhållningspolitiken. Sverige
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rekommenderas fokus på satsningar på innovation och ett socialt Europa. Land-
rapporten är grund för kommande dialog inför programmeringen för genomfö-
randet av de olika EU fonderna. Starten på den nationella processen av pro-
grammeringsarbetet är då regeringen har fått in regionernas redovisningar av
prioriteringar den 30 april och departementet kommer ha löpande dialoger un-
der året.

§9 Beslutsärende - Övergripande inriktning Europeiska socialfonden
2020 (Bilaga 6)

Strukturfondspartnerskapets sekretariat presenterar beredningsgruppens och
Svenska ESF-rådets förslag till övergripande prioriteringar och fördjupningsom-
råden inom Europeiska socialfonden i Stockholm 2020 följt av dialog.

Strukturfondspartnerskapet beslutar

Att ställa sig bakom det övergripande förslaget till inriktning för ESF 2020 enligt
bilaga

§10 Informationsärende - Lägesrapport europeiska regionala utveckl-
ingsfonden (ERUF)

Lena Johansson-Skeri och Lovisa Peterson, Tillväxtverket, informerade om ak-
tuella frågor inom Tillväxtverket samt läget i Regionalfonden inklusive ansök-
ningsläget för den utlysning 2019.1, som stängde 15 mars. Ansökningsom-
gången var riktad mot IP 1.1 Forskning och innovation samt IP 1.2 Ökad kon-
kurrenskraft. Anspråk från de fyra inkomna ansökningarna var 12 miljoner kr. 12
projekt pågår för närvarande i Stockholmsregionen. 95 % av den ursprungliga
programbudgeten på knappt 300 miljoner är prioriterad och beslutad. 16 miljo-
ner kr finns kvar att prioritera under resten av programperioden. Efter partner-
skåpets prioritering i juni 2019 så förväntas 99 % av programbudgeten att vara
beslutad. Det råder osäkerhet om ytterligare utlysningar kommer att öppnas un-
der året.

§11 Informationsärende - Information om projektet SWEIife inom den
regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Lena Johansson-Skeri och Lovisa Peterson, Tillväxtverket, informerar om pro-
jektinitiativet SWEIife i den regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet
Swelife Stockholm, projektägare Region Stockholm, beviljades 161101 ett reg-
ionalfondsstöd på 30 milj kr. Syftet med projektet är att etablera en plattform för
små och medelstora företag inom life science-sektorn. De deltagande företagen
förväntas bidra till både innovation och tillväxt och samtidigt tillhandahålla lös-
ningarför hälsa- och sjukvården i regionen. Projektet har inte påbörjats som
planerat, blå pga oklarheter kring tolkning av regelverk. Sedan 2017 se harTill-
växtverket tillsammans med prpjektägare tittat på alternativa projektformer. För
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närvarande så pågår en dialog med Tillväxtverkets juridiska enhet och företrä-
dåre för projektet. En möjlig lösning som diskuteras, är att omarbeta redan be-
viljat projektbeslut.

§12 Informationsärende - Lägesrapport europeiska socialfonden (ESF)

Benjamin Skogqvist och Mary-Anne Berglund, Svenska ESF-rådet, redogör för
aktuella frågor inom Socialfonden, b.la. det primära utfallet av utlysningarna
som stängdes 14 mars samt övergripande kring status i programgenomföran-
det.

Svenska ESF rådet förvaltar en budget på ca 1 mdr kr och förvaltar för närva-
rande 28 projekt (15 kompetensutveckling och 13 på ökad övergång till arbete).
Myndigheten är regionalt organiserad och i Stockholm arbetar åtta samordnare,
tre ekonomer, en biträdande regionansvarig och en regionansvarig chef. Myn-
dighetens omlokalisering av huvudkontoret till Gävle har genomförts och under
ett uppbyggnadsskede påverkar det stödet till - och förutsättningarna för - de
regionala kontoren.

Myndigheten är aktiv i mobiliseringsarbetet och arbetar tillsammans med Struk-
turfondsparterskapets beredningsgrupp för att attrahera nya potentiella projekt-
ägare och samverkanspartners. Detta sker bland annat genom gemensamma
informationsträffar och en kontinuerlig uppföljning kring förestående behov och
utmaningar i regionen.

Ansökningsläget för utlysningen med 2019 års inriktning Kunskap: 10 ansök-
ningar totalt. Fem ansökningar inom programområde 1 (P01). PO 1 är kraftigt
översökt, dvs projekten söker om totalt ca 125 mkr och ca 81 mkr står till för-
fogande. Det har även kommit in fem ansökningar inom programområde 2
(P02). Inom PO 2 utlystes 160 milj kr och av dessa tar ansökningarna 80 milj kr
av det utlysta utrymmet i anspråk. Inför kommande prioritering råder, baserat på
ansökningsläget, sannolik konkurrens om fondmedel inom Programområde 1
medan Programområde 2 inte har konkurrens om fondmedel.

Hittills har beslut inom programperioden inom P01 omfattat ca 438 mkr, för
P02 450 mkr. Kvarstående beslutsutrymme är c a 343 mkr (inkl nuvarande an-
sökningar) och efter prioritering och beslut beräknas ca 185 mkr finnas kvar,
varav nästan samtliga fondmedel inom P02. Inklusive medfinansieringskraven
utgör det totalt 339 mkr i total budgetomslutning.

Det finns dock en del osäkerheter kopplat till tillgängliga medel för den kvarva-
rande programperioden. Det handlar om att medel kan återföras till fonden då
hänsyn tagits till valutakursen. Även återflöden av medel från beslutande pro-
jekt, liksom resultatreserv (extramedel om man når resultaten i hela Sverige)
kan innebära att tillgängliga medel för fonden ökar. Överväganden som bör gö-
ras under slutskedet av programperioden handlar om vilka typer av utlysningar
som ska göras och vilka projekt som kan startas. Det kan röra sig om kortare
projekt, förlängningar av projekt som uppvisar bra resultat, förstudier e t c.
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Svenska ESF-rådet bedömer att det är högt prioriterat att gå ut med nya ansök-
ningar under våren 2019 inom PO 2. Det kommer i praktiken innebära att utlys-
ningarna inom ramen för inriktningen "Kunskap" återvinns och öppnar på nytt.

År 2019 och 2020 kommer präglas av att avsluta och genomföra den inneva-
rande programperioden på ett effektivt sätt parallellt med förberedelser för den
kommande programperioden. En central kommande process är arbetet med att
ta fram ett nytt Socialfondsprogram för nästa programperiod. På den regionala
nivån bedöms det vara angeläget att vi får till ett lärande med bakgrund i vunna
resultat från programperioden som kan stärka genomförandet i den nya pro-
gramperioden, t e x genom utvärderingarna av hållbar stadsutveckling och av
Stockholmsmodellen.

§13 Informationsärende - Förlängning ESF-projekt: Företagsakademin
för tillväxt.

Mary-Anne Berglund, Svenska ESF-rådet, informerar om ansökan om förläng-
ning av projektet Företagsakademin för tillväxt. Teknikföretagen är projektägare
och har bl a utifrån sin legitimitet i branschen bedrivit projektet framgångsrikt
och har kunnat skapat arbetssätt och strukturer. Hittills är över 200 företag och
2000 deltagare involverade (jfr mål 1700), och flera företag står i kö för att få
ansluta till projektet. Avsatta medel (20 milj kr) till projektförlängning bedöms
möjliggöra projektorganisationens fortsatta arbete. Ärendet föredras för känne-
dom på kommande SFP-möte i juni.

§14 Informationsärende - Förlängning ESF-projekt: MIA.

Benjamin Skogqvist, Svenska ESF-rådet, presenterar förutsättningar för en ny
ansökan med utgångspunkt i tidigare MIA projekt, ett slags MIA 2.0. Projektä-
gare är tänkt att vara Samordningsförbundet Östra Södertörn och medverkande
i projektet förmodas vara Samordningsförbund som Södertälje, Stockholms
Stad, VärNa, Roslagen. Målgruppen är de i behov av samordnat stöd och som
inte får sina behov tillfredsställda genom den ordinarie verksamheten. Behovet
ökar, enligt tidigare erfarenheter, då myndigheterna genomgår stora omorgani-
sationer. Projektet kan lägga fokus på utveckling av samarbetet med Arbetsinte-
grerade sociala företag (ASF), utveckling av stöd och samarbete med ASF i lä-
net som inriktas på dialog kring deltagararbetet samt former för innehåll i stöd-
strukturer. Aktuellt med ny ansökan först i juni 2020, men en åtgärd då eventu-
ella medel detta tar i anspråk behöver förankras.

§15 Övriga frågor

Stf huvudsekreterare Fredrik Wikström informerar om några av huvudärendena
nästkommande möte den 4 juni. Dessa är:

• Beslut om prioriteringar av nya ansökningar
• Sweco-utvärderingen presenteras
• Slutligt beslut om inriktning för ESF

n,
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• Revidering av arbetsordningen för SFP

Inga övriga frågor var anmälda.

§16 Mötets avslutande

Avgående ordförande Jelena Drenjanin avtäckas för alla viktiga insatser för
strukturfondsparterskapet och önskas lycka till i sina nya uppdrag.

Justerandes signatur '- /


	0065_190409_1
	Protokoll SFP 190322

