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Anders Göransson (S)
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Robert Johansson (S)
Tobias Nässdn (M)
Stefano Giangiacomo
Anna Conzen
Jean Passchier
Magnus Engberg
Karin Dahlman-Wright
Kjell Johansson

Frånvarande ledamöter:

Region Stockholm (ftrutom § 5)
Region Stockholrn
Stockholms stad
Stockholms stad
Region Stockholm
Täby kommun (på distans)
Upplands-Bro kommuo (på distans)
Region Stockholm (t.o.m. § 7)
Haninge kommun
Region Stockholm
Region Stockholm
Region Stockholm (fdrutom § 5, t.o.m. § 9)
TCO
LEinsstyrelsen Stockholm
Arbetsförmedlingen
Försiikringskassan
KI
Coompanion Stockholm

Victoria Engman Broadley
Carl Stern
Anton Viistberg
Bengt Bengtsson

Närvarande ersättare:

KFO
LO/IF Metall
Region Stockholm
Företagarna i Stockholms liin

Ann-Christine Rahmqvist
Inger Starheim Lagerquist
Lennart Lundin
Frånvarande ersättare:

LO/IF Metall (tjåinstgör)
Region Stockholm (tj rinsteör)
Arbetsförmedlingen

Bodil Moberg
Johanna Alm Dahlin
Linda Börjesson
Christine Angsäter
Göran Sundström
Ola Larsson

Närvarande tjänstemän:

TCO
SACO
Liinsstyrelsen Stockholm
Försäkringskassan
Universitet
Jakobsbergs Folkhögskola

Hul.udsekreterare:

Förvaltande myndigheter:

Partnerskapets beredningsgrupp :

(på distans)

Gäster:
(på distans)

Evert Kroes

Svenska ESF-rådet: Magnus Stridh, Benjamin Skogqvist, Louise
Andersson
Tillvåixfverket (på distans): Lisa Kareliusson, Robin Andersson,
Agneta B. Johansson, Anneli Norman

David Norman (Storsthlm), Fredrik Wikström, Jonathan Book
(Region Stockholm), Joseflrne Smith, Sofia Westfahl (Stockholms
stad), Micaela Tonndorf (LST)

Katariqa de Verdier, Kitimbwa Sabuni fran Liinsstyrelsen Stock-
holm(§ l0)
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§trukturfondspartnerskapet i Stockholrns län

PROTOKOLL t/2022
Sa m ma nträ de: 2022-A3-77
K|.09:00 - 11:55

§ 1. Val av justerare av protokoll
Charlotte Broberg och Robert Johansson väljs som justerare och protokollet
justeras den 24 mars 2021.

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns och inga övriga frågor har anmälts.

§ 3. Föregående protokoll
Sammanträdesprotokoll 412021 ftir partnerskapets sammanträde
den2 december 2021laggs till handlingama.

§ 4. Information - Ordförande och huvudsekreterare
Ny ledamöter/ersättare
Ordforande Charlotte Broberg informerar om att hon har utsett:
o Amelie Tarschys Ingre som ordinarie ledamot ftir Liberalerna.
o Inger Starheim Lagerquist som ersättare ftir Region Stockholms leda-

mot.
o Bodil Moberg som ersåittare ftir TCO:s ledamot.
o Christine Ängsäter som ersättare ftir Försiikringskassans ledamot.
. Linda Börjesson som ersättare ftir låinsstyrelsens ledamot.
Ordftirande viilkomnar parhrerskapets nya ledamöter och ersättare.

Reeionalt arbetssätt for ERUI' och ESF+
Hur,udsekreteraren informerar om arbetet med att ta fram ett gemensamt
regionalt arbetssätt for partnerskapets arbete med ERUF och ESF+. Försla-
get har som utgångspunkt en tydlig ansvarsftirdelning ft)r varje utlysning
samt en årscykel med bland annat fasta utlysningstider ft)r att kunna skapa
årsplaner som partnerskapet framöver ska fastställa.

Information från ordfi)rande
Ordftirande deltog den l.2januari 2022 i mötet med Socialfondens Övervak-
ningskommittd. På mötet godkändes Arbetsmarknadsdepartementets ftirslag
attändra inriktningen ftir programmet ftir ESF React EU. Efter att EU-kom-
missionen godkände ändringen öppnades den 14 februari en tredje nationell
utlysning ftir ESF React EU där målgruppen är anställda som behöver kom-
petensutveckling med anledning av pandemin. Ordftirande deltog den 19 ja-
nuan2022 i Tillväxtverkets prioriteringsmöte for prioritering av projektan-
sökningar inom den nationella utlysningen ftrr ERUF React EU. Myndighet-
ens prioriteringsunderlag togs upp i arbetsutskottet den l0januari och part-
nerskapet informerades den 11 januari. På prioriteringsmötet prioriterades
samtliga inkomna proj ektansökningar från Stockholmsregionen.

Information från sekretariatet
Huvudsekreteraren informerade om partnerskapets budget och att ett dia-
rium har skapats ftir hantering av partnerskapets offentliga handlingar.
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Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län

PROTOKOLL t/2022
Sammanträ de: 2022-03- t7
Kl.09:00 - 11:55

§ 5. Beslut - Nominering ordforande 2021-2027
Regeringen har erbjudit Strukturfondspartnerskapet att nominera en kvinna
och man ftir ordft)randeposten till strukturfondspartnerskapet for program-
perioden 20211027.

Ordft)rande Charlotte Broberg liimnar över mötesordforandeskap till Lars
Bryntesson. Charlotte Broberg och Tobias Nässdn lämnar sammanträdet.

Andrea Hedin utses att, jämte Lars Bryntesson som tjåinstgörande ordft-
rande, justera denna paragraf.

Huvudsekreteraren redovisar fakta i samband med regeringens erbjudande
utifrån beslutsunderlaget Ordf1rande Strukturfondspartnerskap programpe-
riod 2022-2027 (SFP 2022-0014)

Beslut
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms l?in beslutar folj ande

1. Charlotte Broberg (M) och Tobias Nässdn (M) nomineras som ordft)-
rande for Strukturfondsparterskapet i Stockholms liin ftir programperi-
oden 2021 -2027 och nomineringen överlåimnas till regeringen.

2. Partnerskapets sammansättning ftir programperioden 2021 -2027 följ er
partnerskapets nuvarande sammansättning :

Total antal ledamöter 23
Förtroendevalda kommuner och Region
Stockholm (inkl. ordftirande)

t2

Andra organisationer: 1t
Arb et s mar lcnadens or gani s ationer 4
Ldnsstyrelsen I
Re gion Sto ckholrn (RUA) I
F ö r s rilcr in g s ka s s an/Ar b e t s fö r m e dl in g e n 2
Universitet/Högsktla I
Ndringsliv I
Intr e s s e or gani s ationer och för eningar I

Charlotte Broberg och Tobias Näss6n deltar inte i beslutet.

Partnerskapet låter anteckna i protokollet att en ny nominering av ordfti-
rande ska inledas efter valet i september, frr att kunna beakta de forhållan-
den som diirefter råder i Region Stockholm.
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§trukturfondspartnerskapet i §tocl<holrns län

PROTOKOLL L/2022
Sammanträ de: 2022-03-17
K|.09:00 - 11:55

§ 6. Prioritering projektansökningar ERUF-utlysning Valuta-
kursjustering HT ZOZL

Charlotte Broberg och Tobias Nässdn deltar igen i sammanträdet. Mötesord-
ftirande Lars Bryntesson överliimnar ordftrandeskapet åter till Charlotte
Broberg.

Andrea Hedin tar över ordfiirandeskap fiir prioritering av de projektansök-
ningar som Charlotte Broberg är jävig, i överenstiimmelse med bifogad ftr-
teckning av ledamöters jäv. Anders Göransson utses att, jåimte Andrea He-
din som tjåinstgörande ordforande, justera denna pamgraf.

Information från Tillviixtverket
Lisa Kareliusson, Robin Andersson, Agueta B. Johansson och Anneli Nor-
man, från Tillviixtverket presenterar de 12 godkåinda projektansökningar i
utlysningen for Valutakursjustering HT 2021.

Förslag till prioritering från huvudsekreteraren
Huvudsekreteraren presenterar sitt ftirslag till partnerskapets beslut om prio-
ritering av de 12 godkiinda projektansökningar i överensstålmmelse med be-
slutsunderlaget Prioriteringsförslag ansölcningar inom ERUF-valutakursut-
lysning HT 2021 (SFP 2022-0017).

Beslut
Strukturfondsparbrerskapet i Stockholms låin beslutar foljande.
1. Samtliga projektansökningar inom ERUF-ut§sning Valutakursjustering

HT 2021prioriteras.
2. Prioritering av enskilda projektansökningar sker genom två priorite-

ringsgrupper med inbördes prioriteringsordning i överensstiimmelse med
bi fo gad prioriteringsforteckning.

P ri oriteri n g sfö rteckn i n g
Prioriteringsgrupp I : Första prioriteringsgruppen består av proj ektansök-
ningar ftir uppstartsprojekt till ftirstudier. Gruppens inbördes prioriterings
framgår i tabellen och ftiljer Tillväxtverkets (TW) tidigare bedömning och
poåingsättning vid godkännandet av respektive fi)rstudie (max 20 poting):
PRIO Ärende Sökande
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1 20353692 Social lmpact Academy
- Stockholm (SlA)

Coompanion-Kooperativ
Utveckling Stockholms Län

1028 499 15

Upplev Botkvrka AB 249 SAL 11,2 20354318 Teamgeneratorn
LO7s293 712 2035411.4 Tillväxtstöd för

socialt företagande
silN AB (SVB)

3 20354537 Bootcamp cirkulär upphandling
i Stockholmsregionen

CirEko AB (svb) 400 474 10

1 910 003 94 20354320 IDEAS - lnnovation pEeptech life
science Acceleiatiqn Stockholm

Karolinska lnstitutet
lnnovations AB
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Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län

PROTOKOLL L/2022
Sa mmanträ de: 2022-03- 17
Kl.09:00 - 11:55

Prio riterings grupp 2 : Andra prioriterings gruppen be star av proj ektansök-
ningar ftrr på&llnad av pägäende projekt. Gruppens inbördes prioritering
framgar i tabellen och följer Tillväxtverkets (TW) tidigare bedömning och
poiingsättning vid godkännandet av respektive projekt (max 20 poiing):
PRto Ärende Sökande
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Förteckning av ledamöters jäv
I överenstämmelse med ftirvaltningslagens (2Afi:9A0) bestämmelser om jäv
(16§ - 18 §) deltar ftiljande personer inte i beslut om prioritering ftir respek-
tive ektansökan

Partnerskapet uppmärksammar att det finns en stor spridning vad gäller sö-
kanden vilket bedöms som l,t. Tillväxtverket meddelar att priorite-
ringsbeslutet kommer att
valutakursj usteringen for

efter att riksdagen har tagit beslut om
Beslutet om valutakursjuste-

ringen ftirväntas tas i

sökt kr TW

:UROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA UNIONEN
Europeiskaresionala Europeigkasocialfonden

utvecklingsfonden

1 20201077 Stockholm Life Scale-up Region Stockholm 4626 M5 74
2 20207549 Frontrunners for

sustainable innovation
Kista Science City AB 2 300 092 7t

3 20204026 Fossilfritt 2030
- Transporter i Stockholms län

Biodriv Öst 589 952 9

4 20204027 stockholm Material Hub (SMH) Stockholms u n iversitet 1 01s 091 8
5 202017]6 Tillväxt Sthlm ALMI Företagspartner

Stockholm 5örmland AB
1 825 403 7

20204037 lnnovation Sthlm ALMI Företagspartner
Stockholm Sörmland AB

t847 392 6

6 20202621 MatLust Livsmedelsnod Södertälje kommun 2947 40L 6

-,IU
Proiekt Projektägare Deltar inte i beslutet på grund av iäv
Social lmpact Academy
- Stockholm (SlA)

Coom panion-Kooperativ
Utveckling Stockholms Län

Coompanion : Kjell Johansson

IDEAS - lnnovation
DEeptech life science
Acceleration Stockholm

Karolinska lnstitutet
lnnovations AB

Resion Stockholm: Charlotte Broberg (M), Amelie
Tarschys lngre (L), Bekir Uzunel (V), Lars Bryntesson
(S), Michaela Haga (C), Robert Johansson (S), Tobias
Näss6n (M), lnger Starheim Lagerquist

Stockholm Life Scale-up Region Stockholm Region Stockholm: Charlotte Broberg (M), Amelie
Tarschys lngre (L), Bekir Uzunel (V), Lars Bryntesson
(S), Michaela Haga (C), Robert Johansson (S), Tobias
Näss6n {M), lnger Starheim Lagerquist

Fossilfritt 2030
- Transporter i Stock-
holms län

Biodriv Öst Region Stockholm: lnger Starheim Lagerquist
Länsstvrelsen : Anna Conzen

Tillväxt Sthlm ALMI Företagspartner
Stockholm Sörmland AB

Reeion Stockholm: Lars Bryntesson (S), Robert Jo-
hansson (S)

lnnovation Sthlm ALMI Företagspartner
Stockholm Sörmland AB

Region Stockholm: Lars Bryntesson (S), Robert Jo-
hansson (S)

MatLust Livsmedelsnod Södertälje kommun Länsstvrelsen: Anna Conzen

Ordförande Justerare
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Strukturfondspartnerskapet i §tockholms län

PROTOKOLL Ll2022
Sammanträ de: 2022-03- L7
Kl. 09:00 - 11:55

§ 7. Information - Tillväxtverket, inför programperiod
202t-2027

Lisa Kareliusson från Tillväxtverket informerar om Europeiska Regionfon-
den vad gäller dagsläge och ftirberedelser inftir programperioden 2021-
2027 och de viktigaste skillnaderna mellan programperioder:
o För Stockholmsregionen gäller 4 specifika mål for det politiska målet

"Ett konkurrenskraftigare och smartare Europa..." och ett specifikt mål
ftir det politiska målet "En grönare och koldioxidsnål övergång till en
ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigt Europa...".

o Det kommer att bli ett ökat fokus på hållbar utveckling och smart speci-
alisering ska genomsyra gonomftrandet av det operativa programmet.

o Det finns aktuella frågor som behöver ftrtydligande som exempelvis
hantering av Europeiska digitala innovations hubbar (EDIH) och hante-
ringen av riskkapital (fi nansieringsinstrument).

o EU-kommissionen forväntas godkänna det operativa prograrnmet ftir
Stockholmsregionen i majljuni, ftjrväntan åir att ftirsta utlysningen kan
öppnas i början av september. För Stockholmsregionen är ftir närva-
rande beslutsutrymmet 46 mnkr for 2022.

o Ett internt arbete pågar för att tydligare beskriva processen ft)r utlys-
ningar och myndigheten vill ståirka dialogen med partnerskapet och Reg-
ion Stockholm i utformningen av utlysningar.

o En uppstartskonferens planeras ft)r Stockholms län den 28 apri|2022.

Partnerskapet önskar få mer tydlighet om hantering av riskkapital (finansie-
ringsinstrument) vad gäller möjligheter ftir riskkapital till ft)retag med siir-
skilda vinstutdelningsbegriinsningar eller andra foretagsformer inom social
ekonomi. Åven önskas tydlighet kring hanteringen av digitala innovations
hubbar vad gäller medfinansiering genom ERUF. Huvudsekreteraren ska i
dialog med Tillväxtverket återkomma till partnerskapet med fortydligande
information.

Partnerskapet lägger informationen till handlingama.
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§ B. Information - Svenska ESF-rådet, inför programperiod
202L-2027

Magnus Stridh, Benjamin Skogqvist och Louise Andersson från Svenska
ESF-rådet informerar om Europeiska Socialfonden+ vad gäller dagsläge och
forberedelser infor programperioden 2021-2027 samt de viktigaste skillna-
derna mellan programperioder:
o Det kommer inte att finnas utrymme för utlysningar eller ft)rlängningar

av pågående projekt inom programperioden 2014-2020.
o Det nationella operationella programmet ft)r ESF+ väntas på godkän-

nande fran EU-kommission, regioner har fått erbjudandet attta fram reg-
ionala handlingsplaner som ska lämnas in den 19 april2A22.

o Som en del i ft)rberedelsearbetet har myndigheten pabörjat en dialog
med de forstudier som har angett att vilja gå vidare, det tir dock otydligt
när ftjrsta utlysningen kan öppnas.

o Preliminiir budget ftr Sverige är ca7 mdr kronor vilket är mindre jiim-
ftirt med nuvarande program, andra ändringar är bland annat fokus päte-
matiska områden i stället ftir målgrupper, analys- och planeringsfas er-
sätts med kortare uppstartsfas samt att ca15 oÄ av medel är öronmiirkta
för Arbetsformedlingen.

En fråga stäils huruvida medel från ESF kan användas i arbetet med motta-
gandet av flyktingar från det krigsdrabbade Ukraina. Magnus Stridh infor-
mera om att diskussion pågår och att möjligen återstående medel, t.ex. i
samband med riksdagens beslut om valutakursjustering, i nuvarande pro-
grammet skulle kunna användas till insatser ftir ukrainska flyktingar. Part-
nerskapet ger ordförande mandat att uppmärksamma regeringen om behovet
ftr ett skyndsamt ställningstagande ftir att skapa förutsättningar ftir att
kunna använda ESF-medel till insatser lor ukrainska flyktingar.

Partnerskapet lägger informationen till handlingarna.

§ 9. Information - Region Stockholm, regional handlings-
plan ESF+

Fredrik Wikström fran Region Stockholm presenterar forslag till regional
handlingsplan ftir ESF+. Förslag till handlingsplanen togs fram hösten 2020
och partnerskapets har tidigare informerats om ftirslaget. Regionstyrelsen
tog beslut om ftirslaget i december 2020 i viintan på erbjudandet att ta fram
handlingsplanen. I januari 2022kom erbjudandet. Innehållet i det nuvarande
ftirslaget har i stort sett inte ftirändrats jiimfört med tidigare ftirslag. Anpass-
ningar har gjorts med anledning av en ny mall och dispositionsanvisningar
från Svenska ESF-rådet och mindre justeringar har gjorts i samband med ak-
tualisering av ftirslaget från december 2020.

Partnerskapet lägger ftirslag till regional handlingsplan till handlingarna.
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§ l0.Information - Länsstyrelsen, ESF-projekt Vidga nor-
mer i praktiken

Katarina de Verdier och Kitimbwa Sabuni fran Länsstyrelsen Stockholm
presenterar ESF-projektet Vidga nonner i praktiken och projektets resultat.
o Projektet hade som övergripande mål att ffi arbetsgivare att tillämpa ak-

tiva åtgrirder mot begränsande nonner och praktiker kring hudf?irg.
o 20 arbetsgivare/organisationer har deltagit i projeklet, både kommuner,

myndigheter, ftiretag och ideella organisationer.
. Projektet har adresserat utmaningen att Sverige åir ett av de västländer

d?ir det är som allra svårast attta sig fram på arbetsmarknaden som icke-
vit.

. I projektet har flera verktyg utvecklats ftir att öka ftirståelse, kunnandet
och viljan ftir ett normkritiskt arbetssätt som utbildningsfllmer, praktiskt
stöd, handböcker, podd och en sammanställning av liirdomar.

o Projektet har uppnått samtliga effektmålen: bland annat har 684 medar-
betare tagit del av insatser (mål var 500) och över 70 % (mäI) av delta-
garna uppger att de hu fåm ökat ftrståelse, motivation och praktisk kun-
skap.

o Projektet har också bidrag till oftirutsedda resultat som exempelvis ett
regeringsuppdrag till länsstyrelsema att utveckla arbetet mot rasism på
arbetsmarknaden.

Partnerskapet lägger informationen till handlingarna.

e (e)

sFP 2022-0004
§§1-10

:UROPEISKA UNJONEN EUROPEiSKA UNIONEN
Europeaskaregionala Errropeiskasoci.rlfonden

ulvecklingsfonden

***
*,.* t

,*
,**

..t
.i*.
,t.

Ordförande re


