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PROTOKOLL 212022
Samma nträd e : 2022-05-31
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§ 11.Val av justerare av protokoll
Ordftirande Charlotte Broberg och Lars Bryntesson väljs som justerare och
protokollet justeras den 7 juni 2022.

§ 12.Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 13. Föregående protokoll
S ammanträdesprotokoll I / 2022 ftir partnerskapets sammanträde
den 17 mars2022läggs till handlingarna.

§ 14. Information - Ordforande och huvudsekreterare
Information från ordftirande
Ordförande informerar om att hon efter partnerskapets möte i mars har
skickat ett brev till arbetsmarknadsministern om att kunna använda
resterande ESF-medel från programperioden 2014-2020 till insatser fijr
Ukrainska flyktingar. I början av april tog EU-kommissionen beslut om det
så kallade Care-programmet (Cohesion's Action for Refugees in Europe)
som syftar till att kunna använda resterande strukturfondsmedel till insatser
ftir Ukrainska flyktingar. Den 27 april deltog ordftirande och
huvudsekreteraren i ett möte med Svenska ESF-rådet och andra
partnerskapen om en dialog i samband med Sveriges ftirberedelser ftir Care-
programmet. Ett underlag med inspel från Stockholmsregionen som
huvudsekreteraren har sammanställt med stöd av beredningsgruppen har
skickats in.

Den 28 april anordnade Tillväxtverket en digital kick-off ftjr
Stockho lm sregionens ERUF -pro grammet for 202 | -202 7. Ordftirande
informerar om att hon tillsammans med regionrådet Gustav Hemming hållit
välkomsttal på kick-off. Huvudsekreteraren deltog senare i programmet och
presenterade ftirslaget till gemensam regionalt arbetssätt ftir
strukturfonderna.

Information från huvudsekreteraren
Huvudsekreterare informerar om mötet med Socialfondens
övervakningskommittd den24 maj 2002 som han deltog som ersättare till
ordftirande. På mötet togs beslut om en ändring i Socialfondsprogrammet
for 2014-2020 ftjr att möjliggöra en utlysning inom Care-programmet.
Kommittdn godkände även den årliga rapporteringen till EU-kommissionen
om utfallet ftir ESF-programmet i Sverige, det konstaterades att samtliga
mål ftir programperioden 2014-2020 kommer att uppfyllas.
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En halvtidsutvärdering presenterades om Svenska ESF-rådets arbete med
utlysningar i samband med Coronal9-pandemin, där den preliminära
slutsatsen är att Svenska ESF-rådet i stort sett har kunnat hantera
krissituationen som har uppstått på grund av pandemin och
programändringama som ftiljdes efter. Huvudsekreteraren har på mötet
påpekat vikten av en dialog med partnerskapen och regionerna inftir
nationella utlysningar ftir att ta tillvara den regionala kunskapen i
utformningen av nationella utlysningar.

Svenska ESF-rådet har anmält ett beslut till partnerskapet om att ft)rlänga
projekten Rätt stöd ftir mig (Samordningsftirbund Stockholms stad) och
Samverkan Mot Arbete (Samordningsftirbund Östra Södertöm). Både
projekten ska nu avslutas den 30 juni 2022 och innebär en ftirlängning inom
beslutade budgetramar.

Huvudsekreterare informerar kort om sitt deltagande i ett möte med
partnerskapssekreterare i Göteborg, den 1 7-1 8 maj 2022. Förutom några
studiebesök till strukturfondsprojekt har bland annat dagsläget kring de nya
partnerskapen och finansieringen av partnerskapens sekretariat stämts av.

Regeringens beslut att utse ordft)randen ftir de 8 partnerskapen ftir perioden
20211027 befinner sig i sista beredningsfasen. Förväntan är att beslutet
kommer att tas inom snar framtid. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet
aviserade hösten 2021 om möjligheten ftir sekretariaten att ansöka om en
tilläggsbudget (7,5 Yo av budget) ftir finansiering av sekretariaten ftir 2022 i
samband med en växelkursuppräkning. I början av maj 2022 aviserades att
det inte längre är fallet med anledning av att beslutet om växelkursjustering
togs i april samt att en dialog har kommit i gång ftir om finansiering från
programperioden20211027.För Region Stockholm, som är värd ftir
partnerskapets sekretariat, innebär det att EU-medel ft)r partnerskapets
sekretariat tar slut vid månadsskiftet. En dialog pägär mellan ordftirande och
Region Stockholm om situationen och ett gemensamt skrivelsen ftirbereds
till myndigheterna ftir att uppmärksamma situationen.

§ 15.Information och samråd - Svenska ESF-rådet
\ntormat\on om Care proBram
Magnus Stridh från Svenska ESF-rådet informerar om Care-programmet
som handlar om att kunna använda resterande ESF-medel från
programperioden 2014-2020 till insatser ftjr Ukrainska flyktingar. Det
planeras en nationell utlysning med en budgetram om ca 835 miljoner
kronor där ingen medfinansiering kommer att krävas. Målguppen är
personer som omfattas av massflyktingdirektivet.
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Det kommer att handla om en bred utlysning där insatser bland annat kan
handla om matchning, kartläggning och bedömning av kompetens,
kompetensutveckling, språkutbildning, samhällsinformation och rådgivning.
Utlysningen planeras att öppna den 7 juni 2022 och ansökningar kommer att
beredas och beslutas löpande. Medel kan sökas retroaktivt frän den24rc
februari 2022 till och projekt ska avslutas den 30 september 2023.

Förutsättningar utlysningar ft)r programperioden 202 1-2027
Magnus Stridh fortsätter med att informera om ftirutsättningarna for de
ftirsta utlysningar fiir programperioden 2021--2027. För Stockholmsregionen
finns preliminärt en budget pä202 miljoner kronor. Utlysningen kommer att
ftilja den regionala handlingsplanen och utlysningsplanen samt ta tillvara
fiirstudiemas resultat. Tematiska målområden ger ökad flexibilitet vad gäller
målgrupper och insatser kan göras på individ-, organisations- och
strukturnivå. Deltagarnas ålder har sänkts från 15 till 13 år.
Arbetsformedlingens roll och medverkan håller pä att ftirtydligas allt
eftersom. Det är i dagsläget otydligt om det kommer att finnas ett nationellt
anslag ftjr medfinansiering. Den tidigare analys- och planeringsfasen ersätts
av en kortare uppstartsfas, vilket forutsätter att myndigheten behöver ge stöd
till sökanden i ett tidigare skede. En del ftrenklingar kommer att
genomftiras vad gäller bland annat ansökan, system och redovisning. Det
kommer att finnas möjligheter till tematiska utvärderingar, samt fortsatt
möj lighet ftir projektuwärderingar.

Samråd ftirsta utlysningar inom ESF+
Louise Andersson från Svenska ESF-rådet presenterar de ftirsta planerade
utlysningarna. En utlysning kommer aff ha fokus på tematiska målområden
Instabil strillning och Stabil stdllning på arbetsmarknaden,med preliminärt
ESF-stöd om92 miljoner kronor. Bred utlysning med fokus på
kompetensutveckling och -ftrsörjning. Den andra utlysning har fokus på
tematiska målområden Ekonomisk utsatthet, Etablering på arbetsmarlcnaden
och Återetablering på arbetsmarknaden, medpreliminärt ESF-stöd om 1 10
miljoner kronor. Utlysningama publiceras i slutet av juni och öppnas i
september. Ett uppstartsmöte ft)r potentiella sökande planeras i augusti.

Partnerskapets inspel
Partnerskapet diskuterar situationen kring insatser ftir Ukrainska flyktingar
och lyfter vikten av att flyktingar inte får drabbas av omplaceringar vilket
skulle ftirsvåra att planera insatser. Länsstyrelsen informerar om att dialog
pågår med länets kommuner om hanteringen. Det påpekas även att
situationen är annorlunda jämftn med flyktingströmmen från 2015 i den
bemärkelse att en majoritet av flyktingar är kvinnor med barn som har fått
bostad genom inneboende hos familjer eller bekanta bosatta i Sverige.
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Partnerskapet ftireslår att det planerade informationsmötet mdjligen bör
genomftiras som en workshop med möjligheter ftir potentiella sökanden att
hitta samverkansparter. Svenska ESF-rådet informerar om att det redan har
skett dialogmöten med ftirstudier i det syftet. Huvudsekreterare informerar
om att mobiliseringen kommer att diskuteras i beredningsgruppen den 8 juni
där partnerskapets inspel tas med i utformningen.

Partnerskapet tackar Svenska ESF-rådet ftir informationen och samrådet.

§ 16. Information och samråd - Tillväxtverket

Återkoppling utlvsning växelkursiustering hösten 2021
Robin Andersson från Tillväxtverket informerar om dagsläget kring de
projekt som partnerskapet har prioriterat på sitt möte den 17 mars 2022 i
samband med utlysningen ftir växelkursjusteringen hösten 2021. Totalt
prioriterades elva ansökningar om totalt 15,2 ml«, varav fura
uppstartsprojekt och sju påfyllnadsprojekt. Ett fåtal projekt väntar
fortfarande på beslut om stöd. Orsaken är att Tillväxtverkets begränsade
bemyndiganderam vilket har pausat utf?irdandet av besluten. De
kvarvarande besluten kommer att verkställas under hösten eller senast i
januari 2023.Projekten har informerats om detta och godkänt premisserna.

Förutsättni n ga r utlvsn inoa r oroq ra m perioden 202 1 - 202 7
Lisa Kareliusson från Tillväxverket presenterar myndighetens ftirberedande
arbete inftir de första utlysningar fiir programperioden 2021--2027.
Myndigheten kommer framöver publicera utlysningsplaner. Utlysningar
kommer att innehålla information om de utmaningar som projekten ska
bidra till att lösa samt tydligare beskrivningar av vilka aktiviteter som är
möjliga att genomftira. Alla utlysningar kommer att kopplas till de globala
målen i Agenda 2030. Handboken revideras och kommer att bli mer
användarvänlig. Det kommer att bli högre krav på fullständiga ansökningar,
större fokus på stöd och information infor att ansökan skickas in. Projekten
ska ha en hållbarhetsanalys. Kvalitetskriterierna ska säkerställa att projekt
håller en tillräckligt hög kvalitet, som bedömningskriterier används
relevans, samverkan, måluppfyl lel se och hållbar ft)rändring.

Samråd första utlvsningar inom ERUF
Linda Kareliusson fortsätter med att presentera de ftirsta utlysningama.
B egränsningar i bemyndiganderam en 2022 ger ett preliminärt
beslutsutrymme ftir Stockholmsregionen om 75 mnkr. Utlysningar bör ses
som ett viktigt strategiskt verk§g ftir att styra mot resultatinriktade insatser
fijr en hållbar regional utveckling som bygger på analys, kunskap,
erfarenheter, regionala behov och synkning med nationella insatser.
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Det behövs dialog och samverkan i utformning av utlysningar mellan
Til lväxtverket, regioner och strukturfondspartnerskapen. De ftirsta
utlysningar publiceras i juni och kommer att öppnas i september.

Utlysning 2022:l består av tre utlysningar som publiceras i juni och kan
ansökas i september.
SpecifiH mål 1.1 (30 mnlv): utveckla ochfarbatnaforsknings- och
i nnov at i o ns kap a c it e t e n o c h anv dndninge n av av anc er ad t e lcnik. P r ojekten
ska leda till bättre ftirutsättningar for små och medelstora ftiretags möjlighet
att gå från idd till innovation och kommersialisering av innovationer. Denna
utlysning är inriktad på den utpekade utmaningen som handlar om att
samverka inom forskning, utveckling och innovation. Utlysningen har en
fokus på innovationsprocesser i små och medelstora ftiretag samt
tekniköverftjring och samarbete mellan ftiretag, forskningscentrum och
sektorn ftir högre utbildning.
Specifikt mål 1.2 (15 mnlcr):§rilcra nyttan av digitalisering, utlysningen är
avgränsat till Europeiska Digitala Innovationshubbar.
Specifih mål 1.3 (30 Mlcr): Farbattra de små och medelstoraJbretagens
hållbara tillvrixt och konkurrenslcraft och skapandet av arbetstillf?illen i
dessa ftiretag. Denna utlysning har fokus på avancerade stödtjänster ftir små
och medelstora fiiretag och grupper av sådana foretag.

Utlysning 2022:2 planeras ftir september, Specifika mål som kommer
utlysas är:2.6 Cirkuleir ekonomi och 1.4 Unecklafardigheterför smart
specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Partnerskapets inspel
Partnerskapet påpekar vikten av att stärka samverkan mellan
samhällssektorer i projekten. Förslagsvis bör det uppmärksammas i
mobiliseringen med speciella möten där potentiella sökanden kan hitta
samverkansparter.

Partnerskapet tackar Tillväxtverket ftr informationen och samrådet.
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S L7. PM Gemensamt regionalt arbetssätt ERUF och ESF+
Sekretariatet harjanuari 2022 inlett ett ftirberedelsearbete ftjr
programperioden2l2llO27. Fokus har varit atttafram ett gemensamt
regionalt arbetssätt fcir partnerskapets arbete med prioritering av
projektansökningar med stöd från Europeiska Regionalfonden (ERUF) och
Europeiska Soc ialfonden+ (E S F+) ftir pro gramperioden 2021 1027. Syftet
är att vidareutveckla och precisera ansvar och roller ftir det regionala arbetet
med utlysningar, mobilisering och prioritering av projektansökningar ft)r
ERUF och ESF+ samt lägga grunden ftir att kunna ta fram årsplaner ftir
Strukturfondspartnerskapet. I bifogat PM ftireslås ett flödesschema som
grund ftir kommande utlysningar samt en årscykel som grund ftir
partnerskapets årsplaner. PM-et bygger på erfarenheter och lärdomar från
pro gramperio den 20 I 41020 .

Ärendet har beretts med partnerskapets beredningsgrupp och i dialog och
samråd med Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Region Stockholm som
regional utvecklingsansvarig. Dialog har även ftirts med arbetsgruppen och
beredningsgruppen ftir Kompetensarena Stockholm. Resultat av
forberedelsearbetet och sekretariatets ftireslag redovisas i PM Gemensamt
regionalt arbetssätt ERTIF och ESF+ for 2021-2027 (SFP 2022-0016).

Partnerskapets inspel
Partnerskapet välkomnar de ftireslagna strukturer och processer som
presenteras i PM-et. Partnerskapet påpekar vikten av att projektägarnas
synpunkter bör tas tillvara ftir att utveckla det regionala arbetet.
Huvudsekreterare informerar om att ftirslaget är att projektsökanden
kommer att få en enkät vid slutet av varje utlysningsprocess för att kunna
lämna synpunkter och inspel. Försäkringskassans representant
uppmärksammar att de inte är representerade i Kompetensarena Stockholm
och behöver vara inkluderade i analysarbetet inftir kommande utlysningar.

Beslut
Strukturfondspartnerskapet beslutar fiilj ande.

1. Stmkturfondspartnerskapet godkänner innehållet i PM Gemensamt
regionalt arbetssritt ERUF och ESF+ far 2021-2027 (SFP 2022-
0016) som underlag ftir framtagandet av partnerskapets årsplan ftir
2023-2024.

2. Strukturfondspartnerskapet ger huvudsekreteraren i uppdrag att
tillsammans med partnerskapets beredningsgrupp och i samråd med
Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Region Stockholm bereda
ftirslag till partnerskapets årsplan for 2023-2024.
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§ 18. Prioriteringsgrunder utlysningar ERUF/ESF+ för 2022
Strukturfondspartnerskapet ska yttra sig över vilka ansökningar som ska
prioriteras bland de ansökningar som godkänts av ftirvaltande myndighet.
För att säkerställa att partnerskapets prioriteringsgrunder passar väl ihop
med ftirvaltande myndigheters bedömningsgrunder behöver besked från
fiirvaltande myndigheter om deras bedömningsgrunder inväntas. Det behövs
även tid ftir regional ftirankring av partnerskapets prioriteringsgrunder. Ett
beslutsunderlag ftir prioriteringsgrunder ftir hela programperioden 2021-
2027 planeras därftir senast ftir partnerskapets möte i december 2022.

Om de ftirsta utlysningarna ftir ERUF och ESF+ avslutas i god tid behöver
partnerskapet tidigast i december 2022kunnata prioriteringsbeslut ftir de av
ftirvaltande myndigheters godkände projekt. För att partnerskapet ska kunna
ta prioriteringsbeslut har tillfiilliga prioriteringsgrunder beretts med
partnerskapets beredningsgrupp som bara ska gälla for 2022 års fijrsta
utlysningar ftir ERUF och ESF+. Grundtanken ftir dessa
prioriteringsgrunder är att partnerskapet ska prioritera de projekt som
bedöms på bästa sätt bidra till en hållbar regional utveckling och ha störst
mervärde och nyffa ftir Stockholmsregionens utveckling på kort och lång
sikt.

Partnerskapets inspel
Partnerskapet välkomnar ftirslaget och ftireslår två ändringar ftir
B. PRIORITERINGSGRUND Regional Samverkan:
o "projektet genomftirs i regien*l samverkan..."
r " Med ftirdel har projektet sin utgångspunkt i en sektoröverskridande

samverkan mellan rcgionala aktörer från privat sektor, eftntligsel*er
eehcivilsamhälle och offentlig sektor, dcir akademin ses som en viktig
ahör.

Beslut
Strukturfondspartnerskapet beslutar ftilj ande.

1. Strukturfondspartnerskapet godkänner prioriteringsgrunder for 2022
års utlysningar ftir ERUF och ESF+ i överensstämmelse med PM
S trukturfo ndsp ar tne r s kap e t s pr i or i t er in gs grun der för 2 0 2 2 år s
ut ly s nin gar ( S F P 2 0 2 2- 0 0 2 I ) och partnerskapets ändringsforsl ag.

2. Strukturfondspartnerskapet ger huvudsekreteraren i uppdrag att
tillsammans med partnerskapets beredningsgrupp och i samråd med
Region Stockholm bereda ftirslag till partnerskapets
prioriteringsgrunder ftir programperioden 2021-2027 .
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§trukturfordspart*ersk*pet i §tockholms Iän

PROTOKOLL2I2022
Sammanträd e: 2022-05-37
K|.09;00 - 11:40

§ 19. Information -
ABF Stockholm, ESF-förstudie 'Vad hindrar"

Peter Ericksson, från AB F -distrikt i Stockho lmsre gionen, presenterar
resultatet från ESF-forstudie Vad hindrar. Iddn till ftirstudien kommer
utifrån de levnadsbeskrivningar som ABF får ta del av i sina verksamheter, i
kombination med de utmaningar ABF ser att kommunema har i
socioekonomiskt utsatta områden. ABF är övertygade om att fler skulle
klara att gå från "utanförskap" till egen ftirsörjning om det skulle lyssnas till
individemas berättelse och om olika sektorer kunde samverka bäure ftir att
stötta en individs väg till arbete eller studier. Peter Erickson fortsätter med
att presentera den oftast "långa och krokiga" väg som en individ måste tas
ftir att gå från "utanftirskap" till egen ftirsörjning. Genom en
enkätundersökning, som genomfijrdes tillsammans med Verdandi
Stockholms Distrikt, kom fijrstudien fram till att det finns en brist på tillit
mellan sektorer och mellan individ och myndighet som ftirsvårar samverkan
och hitta deltagare till insatser. Systemet med utlysningar skapar
projektifiering snarare än långsiktiga lösningar. Det bedöms även finnas ett
stelbent synsätt ftir personer med funktionsnedsättning där insatser görs
utifrån det "de inte kan" i stället fiir insatser utifrån "det de kan". Förstudien
kommer fram till att civilsamhällets aktörer skulle behöva utlysningar ftir
mindre projekt med fokus på tillit, språk och väg till studier.

Partnerskapet tackar Peter Erickson ftir presentationen och diskuterar
utmaningar med samverkan mellan samhällssektorer, civilsamhällets
aktörers utmaningar att kunna delta i projekt, samt insatser ftir de som står
längst från arbetsmarknaden. Detta behöver ftiljas upp och uppmärksammas
framöver ftir att kunna hifia kreativa lösningar.

§ 20.Övriga frågor
Partnerskapet lägger fast sammanträdestider ftjr hösten 2022:

o Torsdag 6 oktober, kl. 09:00 - 12:00
o Torsdag 8 december, kl. 09:00 - 12:00

Huvudsekreteraren informerar om att ett nomineringsbrev kommer att
skickas ut till ledamöter, efter att ordftiranden har utsetts av regeringen, ftir
att nominera ledamöter och ersättare ftir en mandatperiod till och med
december 2023 elle'r datumet att regeringen har utsett en nu ordftirande efter
valet i september.
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§trukturfoadspartnerskapet i §tockholms län

PROTOKOLL 212lJ22
Sammanträd e: 2022-05-3t
K|.09:00 - 11:40

§ 21.Mötets slut
Eftersom detta är sista mötet ftir partnerskapet2014-2020LäterLars
Bryntesson anteckna till protokollet att det har varit ett lärande process ft)r
partnerskapet med fokus på samverkan. Han tackar Tf. huvudsekreteraren
Evert Kroes ftir hans bidrag till att skapa struktur for tydliga
samverkansformer ftir partnerskapet. Ordftjrande och andra ledamöter
instämmer.

Ordftirande avslutar mötet med att önska alla en glad midsommar
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