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Sammanträde med Strukturfondspartnerskap Stockholms län

Tid

Plats

Närvarande ledamöter

Frånvarande ledamöter

Tisdagen den 4 juni, kl. 09.00-12.00
Fredagen den 14 juni, kl 14:15-15:15

Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Telemöte, webbmöte 2019-06-14

Charlotte Broberg (M) Ordf, Region Stockholm
Andrea Ström (M), Stockholms stad- 2019-06-14
Tobias Nässén (M), Region Stockholm- 2019-06-04
Michaela Haga (C), Region Stockholm
Lars Bryntesson (S), Region Stockholm
Meeri Wasberg (S), Haninge kommun
Robert Johansson (S), Region Stockholm - 2019-06-14
Anders Göransson (S), Stockholms stad
Eva Pethrus (MP), Täby kommun- 2019-06-14
Bekir Uzunel (V), Region Stockholm
Niclas Nilsson, LO- 2019-06-14
Stina Hamberg, SACO- 2019-06-14
Stefano Giangiacomo, TCO
Anna Conzen, Länsstyrelsen
Lotta Lilja Thörnblad, Försäkringskassan
Kristina Ekberg, Arbetsförmedlingen
Hanna Wiik, RUA/Region Stockholm
Mikael Östling, KTH
Kjell Johansson, Coompanion Stockholm- 2019-06-14

Fredrik Kjos (M), Upplands Bro kommun
Daniel Forslund (L), Region Stockholm
Carina Lundberg Uudelepp, RUA/Region Stockholm
Bengt Bengtsson, Företagarna l Stockholms län

Närvarande ersättare

Frånvarande ersättare

Inger Starheim Lagerquist, RUA/Region Stockholm
Anders Nordberg, Länsstyrelsen- 2019-06-04
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen- 2019-06-04
Johanna Alm Dahlin, SACO-2019-06-04

Magnus Engberg, Försäkringskassan
Jessica Andersson. RUA/Region Stockholm
Göran Sundström, Universitet
Andreas Strand, TCO
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Sekretariatet

Beredningsgruppen

Övriga medverkande
2019-06-04

Helga Levin Huvudsekreterare
Fredrik Wikström Stf huvudsekreterare- 2019-06-04

Anna Hörlen, Stockholms stad
Carina Hillman, Arbetsförmedlingen- 2019-06-04
Lill André, KTH-2019-06-14
Maria Lindqvist, Region Stockholm- 2019-06-14
Shewen Nysmed, Region Stockholm
Susanne Landin, Försäkringskassan
David Norman, Storsthlm- 2019-06-04
Majlis Nilsson, Länsstyrelsen

Magnus Stridh, Svenska ESF rådet
Benjamin Skogqvist, Svenska ESF rådet
Mary-Anne Berglund, Svenska ESF rådet
Peter Carlsson, Svenska ESF-rådet
Renée Berglund, Svenska ESF-rådet
Louise Andersson, Svenska ESF-rådet
Lisa Kareliusson, Tillväxtverket
Lovisa Petersson, Tillväxtverket
Martin Holmen, pol sak Region Stockholm

Justeras Vid protokollet

Charlotte Broberg Fredrik Wikström

Michaela Haga
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§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Charlotte Broberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare av protokoll

Till justerare valdes Michaela Haga.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll (Bilaga 1)

Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 Informationsärende - Information från Strukturfondspartnerskapets
ordförande och sekretariat

Ordförande samt stf huvudsekreterare informerar om aktuella frågor.

Ordförande välkomnade nya ledamöter Bekir Uzunel från Vänsterpartiet, Niclas
Nilsson från LO och Anna Conzen från Länsstyrelsen som ersätter avgående
ledamot Carina Udden. Anders Nordborg från Länsstyrelsen går in som ersättare
istället för Johnny Kjellström och hälsas också välkommen till
Strukturfondspartnerskapet.

Ordförande hälsade också nya huvudsekreteraren Helga Levin välkommen och
Helga presenterade sig.

§ 6 Beslutsärende - Revidering Arbetsordning
Strukturfondspartnerskapet 2014-2020 [Bilaga 2)

SFP-sekretariatet föredrog revidering av Strukturfondspartnerskapets arbetsordning
följt av Strukturfondspartnerskapets beslut. Följdförändringar med anledning av att
Region Stockholm från 1 januari 2019 är värd för Strukturfondspartnerskapets
sekretariat.

Strukturfondspartnerskapet beslutade:

att anta den reviderade arbetsordningen.
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§ 7 Beslutsärende - Tillsättning av arbetsgrupp [Bilaga 3)

Beslutsärendet ajournerats till fredag den 14 juni kl14:15.

Ordförande presenterade ett förslag om tillsättningen av en arbetsgrupp. Syftet med
arbetsgruppen är en översyn om Strukturfondspartnerskapets arbetsprocesser och
effektivisering av dessa.

Arbetsgruppen leds av Ordföranden Charlotte Broberg, deltagande ledamöter är
Lars Bryntesson och Michaela Haga. Ytterligare två ledamöter från
Strukturfondspartnerskapets deltagande organisationer kommer ingå i
arbetsgruppen. En representant från varje förvaltande myndighet kommer ingå i en
referensgrupp.

Sekretariatet fick i uppdrag att med utgångspunkt i ordförandes initiativ ta fram ett
utvecklat förslag till en arbetsgrupp, specificerat uppdrag och tidsplan för
arbetsgruppens arbete samt när detta ska redovisas för Strukturfondsparterskapet.

Strukturfondspartnerskapet beslutade:

att ställa sig bakom ordförandes förslag om tillsättning av arbetsgruppen.

§ 8 Beslutsärende - Regional handlingsplan för ESF 2020 i
Stockholmsregionen (Bilaga 4)

Sekretariatet föredrog vårens inriktningsprocess, hur handlingsplanen förankrats
samt de fem målen för programområdena. Utifrån inriktning Kompetens bedöms det
finnas möjligheter att nå strategiskt viktiga målgrupper inom både programområde
1 och 2.

l förslaget till handlingsplan uppmuntras insatser involvera det civila samhällets
organisationer. Förvaltande myndighets rådande tolkning och tillämpning av
statsstödsregler och LOU gör emellertid det fordras nya sätt att rigga projekt med
aktörer utanför offentlig sektor. Ett delfokus kommer därför vara att undersöka
förutsättningar för en utvecklad samverkan med civila samhällets organisationer
inom PO 1.2. Även inom PO 2.3 ska förutsättningar för exempelvis upphandling av
andra aktörer som kan tillföra nya metoder och nätverk undersökas.

l diskussionen framförde Strukturfondspartnerskapet vikten av att fortsätta arbetet
med att inkludera civilsamhällets organisationer för att dessa ska kunna agera som
projektägare. Enligt Strukturfondspartnerskapet bör möjligheten för akademins
deltagande i större skala undersökas. Strukturfondspartnerskapet lyfter även
betydelsen av uppföljning av resultat och effekter.

Strukturfondspartnerskapet beslutade:

att anta den regionala handlingsplanen för ESF 2020 med tillägget att tydli-
gare lyfta fram temat Validering.
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§ 9 Informationsärende - Lägesrapport Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Tillväxtverket (Bilaga 5)

Lisa Kareliusson och Lovisa Petersson, Tillväxtverket, informerade om läget i
Europeiska Regionalfonden.

Halvvägs in i programperioden 2014-2020 har totalt 16 projekt prioriterats varav fyra
avslutade och fem avslutas under 2019. Den totala beslutsamen uppgår till 294
miljoner kronor varav hittills beslutat 292 miljoner kronor (99%). Utbetalningarna till
projekten uppgår till 87,9 miljoner kronor.
l den aktuella ansökningsomgången 2019:1 Forskning och innovation samt öka
SME:s har 18 miljoner kronor utlysts i investeringsprioritering 1.1 Forskning och
Innovation och 1,5 miljoner kronor har utlysts i investeringsprioritering 1.2 Öka
SME:s konkurrenskraft.
Ytterligare utlysningar planeras öppnas i oktober 2019 som följd av
valutakursändringen som tillför ca 32 miljoner kronor till Stockholmsregionen varav
15% ca 4 miljoner kronor ska riktas mot koldioxidsnål ekonomi.

Lisa Kareliusson och Lovisa Petersson föredrog de tre aktuella ansökningarna.

§ 10 Beslutsärende - Prioritering av projekt ERUF (Bilaga 6)

Sekretariatet föredrog kort förslaget och motiveringen till beslut om prioritering inom
Regionalfondens utlysning för forskning och innovation samt öka SME:s
konkurrenskraft.

Prioriterinflsärendet återfinns i särskilt protokoll 2b/2019

§11 Informationsärende - Lägesrapport Europeiska socialfonden
(Bilaga 7)

Magnus Stridh och Benjamin Skogqvist, Svenska ESF-rådet, presenterade läget i
Socialfondsprogrammet i Stockholm.

l de pågående P02 utlysningarför metodutvecklingsprojekt och tillämpningsprojekt
har totalt 215 miljoner kronor utlysts. Utlysningen stänger den 3 oktober 2019,
ansökningarna presenteras för Strukturfondspartnerskapet för prioriteringsbeslut på
sammanträdet den 5 december 2019.

ESF-rådet Informerade om tillkommande medel ca 90 miljoner kronor (33 miljoner
kronor i P01 och 57 miljoner kronor i P02) med anledning av ändring av
valutakursen. Ytterligare medel kan tillkomma med anledningen av
resultatreservens utfall samt återflöde från projekten.

Ytterligare utlysningar planeras öppnas efter Strukturfondspartnerskapets aktuella
prioriteringsbeslut. l dessa kommande utlysningar i den aktuella programperioden
kommer att ha krav på 53 procent medfinansiering.

Strukturfondspartnerskapet efterlyser möjligheten för utlysning förstudieprojekt som
en övergång mellan programperioderna. ESF-rådet jobbar på en sådan öppning.

Justerandes signatur
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l de utlysningar inom inriktning 2019 Kunskap har ansökningarna godkänts av ESF-
rådet på totalt 199 miljoner kronor EU medel, 123 miljoner kronor i P01 och 76
miljoner kronor i P02. Det råder konkurrens om medel i P01 målområde 1.1 där det
totala utlysta medel är 55 miljoner kronor och det totala ansökta medel uppgår till
111,7 miljoner kronor.

Strukturfondspartnerskapet ser fram emot den utvärdering av Stockholmsmodellen
som avrapporteras i höst som kan vara ett bra underlag för den kommande
programperioden.

Nio projektansökningar var aktuella för beslut om prioritering av
Strukturfondspartnerskapet.

ESF-rådets samordnare föredrog därefter de nio aktuella ansökningarna i
utlysningarna.

Mary-Anne Berglund föredrog ansökan om uppgradering och förlängning, av
projektet Företagsakademin för tillväxt dnr 2015/00561. Sökt belopp 20 000 000.
Målet med förläggningen, som bygger vidare på tidigare beviljade projekt, är att nå
ytterligare deltagare med kompetensutvecklingsinsatser i små och medelstora
företag i Stockholmsregionen under 2020 och år 2021. De områden som är aktuella
är affärskunskap, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.

§ 12 Beslutsärende - Prioritering av projekt ESF (Bilaga 8)

Beslutsärendet ajournerats till fredag den 14 juni kl14:15.

Sekretariatet föredrog kort förslaget och motiveringen till beslut om prioritering inom
Europeiska Socialfondens utlysningar inom P01 och P02.
l den efterföljande diskussionen uttryckte Strukturfondspartnerskapet behovet om
att förbättra beslutsunderlaget till prioriteringsbesluten.

Vid två besluts ärenden då ordföranden Charlotte Broberg var jävig utnämnts Kjell
Johansson som vice ordförande.

Prioriterincisärendet återfinns i särskilt protok9JL2b/2019

§13 Övriga frågor

Dagordningspunkten övriga frågor har ajournerats till fredag den 14 juni kl 14:15.

Ordförande informerade om att Projektet ÖdiS, Öppna data i Stockholmsregionen,
tilldelats priset Guldlänken 2019. Projektet drivs av Stockholm Stad i samverkan
med StorSthlm och dess 26 medlemskommuner. Projektet medfinansieras av
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

§14 Mötet avslutats

Justerandes signatur
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Sammanträde med Strukturfondspartnerskap Stockholms län

Tid

Plats

Närvarande ledamöter

Frånvarande ledamöter

Tisdagen den 4 juni, kl. 09.00-12.00
Fredagen den Ujuni, kl 14:15-15:15

Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Telemöte, webbmöte 2019-06-14

Charlotte Broberg (M) Ordf, Region Stockholm
Andrea Ström (M), Stockholms stad- 2019-06-14
Tobias Nässén (M), Region Stockholm- 2019-06-04
Michaela Haga (C), Region Stockholm
Lars Bryntesson (S), Region Stockholm
Meeri Wasberg (S), Haninge kommun
Robert Johansson (S), Region Stockholm - 2019-06-14
Anders Göransson (S), Stockholms stad
Eva Pethrus (MP), Täby kommun- 2019-06-14
Bekir Uzunel (V), Region Stockholm
Niclas Nilsson, LO-2019-06-14
Stina Hamberg, SACO- 2019-06-14
Stefano Giangiacomo, TCO
Anna Conzen, Länsstyrelsen
Lotta Lilja Thörnblad, Försäkringskassan
Kristina Ekberg, Arbetsförmedlingen
Hanna Wiik, RUA/Region Stockholm
Mikael Östling, KTH
Kjell Johansson, Coompanion Stockholm- 2019-06-14

Fredrik Kjos (M), Upplands Bro kommun
Daniel Forslund (L), Region Stockholm
Carina Lundberg Uudelepp, RUA/Region Stockholm
Bengt Bengtsson, Företagarna l Stockholms län

Närvarande ersättare

Frånvarande ersättare

Inger Starheim Lagerquist, RUA/Region Stockholm
Anders Nordberg, Länsstyrelsen- 2019-06-04
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen- 2019-06-04
Johanna Alm Dahlin, SACO- 2019-06-04

Magnus Engberg, Försäkringskassan
Jessica Andersson. RUA/Region Stockholm
Göran Sundström, Universitet
Andreas Strand, TCO
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Sekretariatet

Beredningsgruppen

Övriga medverkande
2019-06-04

Helga Levin Huvudsekreterare
Fredrik Wikström Stf huvudsekreterare- 2019-06-04

Anna Hörlen, Stockholms stad
Carina Hillman, Arbetsförmedlingen- 2019-06-04
Lill André, KTH-2019-06-14
Maria Lindqvist, Region Stockholm- 2019-06-14
Shewen Nysmed, Region Stockholm
Susanne Landin, Försäkringskassan
David Norman, Storsthlm-2019-06-04
Majlis Nilsson, Länsstyrelsen

Magnus Stridh, Svenska ESF rådet
Benjamin Skogqvist, Svenska ESF rådet
Mary-Anne Berglund, Svenska ESF rådet
Peter Carlsson, Svenska ESF-rådet
Renée Berglund, Svenska ESF-rådet
Louise Andersson, Svenska ESF-rådet
Lisa Kareliusson, Tillväxtverket
Lovisa Petersson, Tillväxtverket
Martin Holmen, pol sak Region Stockholm
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§10 Beslutsärende - Prioritering av projekt ERUF (Bilaga 6)

Sekretariatet föredrog kort motiven bakom förslaget till beslut inom Regionalfondens
utlysning för en ökad konkurrenskraft bland små och medelstora företag i
Stockholmsregionen.
Strukturfonderna 2014-2020 förväntas ge ett tydligt mervärde i tillväxtarbetet och
Strukturfondsparterskapets förhoppning är att Regional- och Socialfonden
tillsammans kan bidra till mer flerdimensionella initiativ som möter utmaningarna i
Stockholmsregionen. l beredningen har särskild vikt därför lagts på bedömning av
relevans för huvudstadsregionens särskilda utmaningar, regional förankring,
strategisk samverkan med relevanta aktörer, relevans för målgruppen, horisontella
kriterier samt organisatorisk kapacitet.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Investerinflsprioriterinc) 1.1 - Forskninfl, innovation och teknisk utvecklina.
Utlysnino: 2019:1 Forskning och innovation samt öka SME:s konkurrenskraft

Strukturfondspartnerskapet beslutar i enlighet med sekretariatets förslag:

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Matlust, Södertälje kommun
Ärende ID: 2020/2621

Projektets övergripande mål är att skapa en hållbar, innovativ och växande
livsmedelsnäring i Stockholmsregionen som främjar miljö och hälsa, vilket bl.a. lyfts
fram i den regionala livsmedelsstrategi som utarbetas av Länsstyrelsen i Stockholm.
Projektmålet är en långsiktig utveckling av en permanent regional kunskapsnod och
inkubator för hållbara livsmedel placerad i Södertälje Science Park, samt stärkt
innovationskraft, nya produkter, växande företag med fler arbetstillfällen och en
större rekryteringsbas för Stockholmsregionens livsmedelsföretag. Hittills har
projektet gett utvecklingsstöd till ca 150 SME och räknar med att under resterande
period uppnå målet om 175 företag. Andelen samverkande organisationer är redan
idag mer än dubbelt så högt som målvärdet och förutsättningar för rekrytering av
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har genom samverkan med ESF-
projektet MAP2020 ökat. Efter ca 3,5 år finns, enligt följeforskare och representanter
för Länsstyrelsen, ett fortsatt intresse bland SME och partners av en kunskapsnod
inom hållbarhet och livsmedel i Södertälje.
Under den sista fasen av projektet finns goda möjligheter att konsolidera projektet
och permanenta en sådan nod i Södertälje. För att åstadkomma detta kommer
projektet att fortsätta arbetet med att stärka samverkan inom och mellan näringsliv,
offentlig sektor, akademi och civilsamhälle, tillgängliggöra forskning och
expertkunskap, främja innovation i samverkan, stärka konkurrenskraft och
hållbarhet i SME, samt överbrygga projektet till ordinarie verksamhet.
Projektet bedöms ligga väl i linje med det regionala strukturfondsprogrammet
ambitioner om SME-utveckling, innovation och minskning av interregionala

Justerandes signatur
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skillnader, samt skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan inom
livsmedelssektorn. Projektet har haft finansiering sedan 2015 och visat positiva
resultat, l den aktuella utlysningen ansöker projektet om förlängning med ytterligare
två år, i enlighet med den ursprungliga ambitionen om ett 5-årigt projekt. Genom en
förlängning finns goda möjligheter att konsolidera projektet, ta tillvara de resultat
som skapats och säkerställa att dessa får spridning. Under denna sista fas kommer
en rad aktiviteter att genomföras, samtidigt som arbetet med långsiktig
implementering av en regional inkubator för livsmedelssektorn fortsätter.

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Smart Kreativ Stad, Film Capital Stockholm AB
Ärende ID: 2020/2595
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: Andrea Ström (M), Anders Göransson (S)
Stockholms stad

Det övergripande målet med projektet är att skapa innovationer för att bidra till en
hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen. Insatserna ska bidra till stärkt
affärsutveckling och konkurrenskraft för SME (kreatörer) inom film och digital media
genom tvärsektoriell samverkan med offentliga och privata aktörer inom
stadsutveckling. Målen för projektets sista fas handlar dels om att öka det
ömsesidiga intresset för samarbeten, som bidrar till nya jobb, nya
tjänster/affärsområden och stärkt beställarkompetens av KKN-tjänster, dels om att
öka intresset för Stockholmsregionen som en dynamisk plats för innovativ
stadsutveckling.
Hittills har 362 företag fått stöd genom projektet, vilket är mer än förväntat (295).
Även samarbetet med över 200 organisationer ligger även det högt över målet (53).
En kreatörspool, som samlar kompetens inom film och digitala media och underlättar
matchning av kompetenser, har etablerats och förväntas att öka ytterligare.
Under tidigare faser har projektet initierat 11 pilotprojekt. Med utgångspunkt i dessa
och samarbetet med följeforskaren har fem verksamhetsområden identifierats (nya
perspektiv på plats, filmens uttryck och form, filmskapare/kreatörer, publik/åskådare
och samverkan & strukturutveckling). Under projektet sista fas kommer fokus bl.a.
att ligga på analys och spridning av resultaten från pilotprojekten genom seminarier,
konferenser och studieresor, matchmaking genom träffar och fortsatt utveckling av
kreatörspoolen, samt överbryggning till ordinarie verksamhet inom Film Capital
Stockholm.
Projektet bedöms ligga väl i linje med det regionala strukturfondsprogrammets
ambitioner om SME-utveckling, hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell
samverkan. Projektet har haft finansiering sedan 2015 och visat positiva resultat, l
den aktuella utlysningen ansöker projektet om förlängning med ytterligare 17
månader, i linje med den ursprungliga ambitionen om ett 5-årigt projekt. Genom en
förlängning finns goda möjligheter att konsolidera projektet, ta tillvara de resultat
som skapats och säkerställa att dessa får spridning. Denna sista fas bidrar till att
erfarenheter från projektet kan kopplas till den regionala utvecklingsplanen RUFS
2050 och implementeras i framtida stadsplaneringsprocesser, exempelvis genom
ökad ömsesidig kunskap och matchmaking vid upphandling.
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Investerinosprioriterinfl 1.2 - Ökad konkurrenskraft i SME
- Utlvsnina: 2019:1 Insatser för ökad konkurrenskraft i Stockholmsreaionen

Strukturfondspartnerskapet beslutar i enlighet med sekretariatets förslag

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt sysselsättning i SME (Del 3),
Stockholm Business Region Development AB
Ärende ID: 2020/2622
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: Andrea Ström (M), Anders Göransson (S)
Stockholms stad, Anna Conzen (länsstyrelsen)

Det internationella riskkapitalet har minskat och investerarna är idag mindre
riskbenägna. Detta drabbar framför allt SME inom life science-sektorn, som är en
kapitalintensiv bransch där företagen behöver stora investeringar hela vägen från
innovation till marknad. Projektet vänder sig därför initialt till företag inom life
science-sektorn.

Det övergripande målet för projektet är att genom information och
kunskapsöverföring öka antalet kvalitativa investeringar, i form av kapital och
industriella samarbeten, till Stockholmsregionens innovativa SME. Syftet är att öka
internationell kompetens, tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning i regionens
bolag, vilket kommer gynna regionen i form av ökade skatteintäkter och
sysselsättning.
Vid projektets slut ska det finnas metoder som kan inkluderas i ordinarie verksamhet
vid Invest Stockholm för att dels kommunicera investeringsmöjligheter i innovativa
och SME till utländska investerare och industriella samarbetspartners, dels
identifiera, attrahera och underhålla olika typer av utländskt kapital som saknas i
regionen. Projektet ska även ha bidragit till ökade kunskaper om internationalisering,
utökade nätverk och bättre samverkan nationellt och internationellt, samt stärkta
bolag genom bl.a. affärsutveckling, internationalisering och ökad jämställdhet.
Projektet har hittills resulterarat i 31 nya investeringar och fler samarbeten med olika
organisationen än planerat. Antalet företag som medverkat i fas 1 och 2 uppgår
hittills till 138, något under mål för perioden t.o.m. 2019 (145). Under den avslutande
fasen kommer projektet att göra en omfattande utvärdering, för att ta fram ett
strukturerat kunskapsunderlag och etablera processer som kan lyftas in i ordinarie
verksamhet och spridas. Ett större fokus kommer även att läggas på
jämställdhetsarbete.
Projektet bedöms ligga väl i linje med det regionala strukturfondsprogrammets
ambitioner om SME-utveckling genom internationalisering och affärsutveckling.
Projektet har haft finansiering sedan 2015 och visat positiva resultat. l den aktuella
utlysningen ansöker projektet om förlängning med ytterligare ett år. Genom en
förlängning finns goda möjligheter att konsolidera projektet, ta tillvara de resultat
som skapats och säkerställa att dessa får spridning. Under denna sista fas finns
möjligheter till uppskalning genom att verktyget implementeras i Business Regions
ordinarie verksamhet och därigenom kan utnyttjas för fler målgrupper än life
science-företag. Detta förväntas bidra till regionens ambition om ökad internationell
attraktivitet för utländska investeringar.
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§ 12 Beslutsärende - Prioritering av projekt ESF (Bilaga 8)

Strukturfonderna 2014-2020 förväntas ge ett tydligt mervärde i tillväxtarbetet och
Strukturfondsparterskapets förhoppning är att Regional- och Socialfonden
tillsammans kan bidra till mer flerdimensionella initiativ som möter utmaningarna i
Stockholmsregionen. l beredningen har särskild vikt därför lagts på bedömning av
relevans för huvudstadsregionens särskilda utmaningar, regional förankring,
strategisk samverkan med relevanta aktörer, relevans för målgruppen, horisontella
kriterier samt organisatorisk kapacitet.

Europeiska Socialfonden

Programområde 1.1 - Stärkt kompetensutvecklinci av anställda inom samtliaa
sektorer- Utlysning: Stärkt kompetensutveckling av anställda inom samtliqa
sektorer 2018/00624

Total utlyst belopp: 55 miljoner kronor
Total ansökt belopp: 111,7 miljoner kronor
Det råder konkurrens om medel inom utlysningen.

Strukturfondspartnerskapet beslutar enligt följande:

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Digitaliseringsnätverket, Stockholm stad, Utbildningsförvaltningen
Ärende ID: 2019/00153.
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: Andrea Ström (M), Anders Göransson (S)
Stockholms stad, Mikael Östling (KTH)

Inom utbildningsområdet går utvecklingen fort, nya digitala plattformar och verktyg
introduceras som gör att behoven av digital kompetensutveckling bland anställda
ökar. Stockholms stad avser i projektet Digitaliseringsnätverket ta ett samlat grepp
om digital kompetensutveckling för skolpersonal och samtidigt utjämna skillnader
mellan och inom stadens skolor. Ansökan bygger på aktuell forskning och
kartläggningar av kompetensbehov samt erfarenheter från tidigare projekt och
anses utgå från en relevant problemanalys, l prpjektinitiativet har stödsökande på
ett bra sätt beskrivit projektlogiken och det går lätt att följa den röda tråden genom t
e x aktiviteter, mål och resultat. Projektet bedöms således möta
huvudstadsregionens utmaningar, den regionala handlingsplanens inriktning
kunskap och den aktuella utlysningen på ett bra vis.
Sammanlagt involveras omkring 100 kommunala grund- och gymnasieskolor i
Stockholms stad, vilket anses generellt kunna generera ett mervärde för målgruppen
även om skolornas behov av planerade kompetensutvecklingsinsatser återstår att
kartlägga. Målgruppen anses dock generellt som stark och i uppstart av projektet
ses det som centralt att en närmare analys görs så att insatser riktas till de som har
störst behov. Tidigare digitaliseringssatsningar i skolan har ofta riktats mot elever
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och därför ses projektinitiativet att stärka skolpersonals kompetens inom området
som intressant. Kompetensutvecklingsinsatsernas sekundära inverkan bedöms
som positiv på olika elevers kunskapsinhämtning, exempelvis pojkar och flickor med
språksvårigheter eller funktionsvariationer. Vald metod, att utgå från
evidensbaserade metoder för kollegialt lärandet, ses som mycket relevant då det är
ett vanligt förekommande arbetssätt i skolans miljö, vilket bör ge goda
förutsättningar för att nå långsiktigt hållbara resultat.
De horisontella principerna bedöms vara beskrivna och integrerade i ansökan där
bl.a. digitala lösningar och verktyg väntas underlätta för äldre, nyanlända och
medarbetare med funktionsnedsättning eller hög sjukfrånvaro. Projektet bedöms
vara väl förankrat inom Stockholms stads utbildningsförvaltning, exempelvis på
FOU-enheten samt grundskole- och gymnasieavdelningen. Det hade varit en fördel
om ansökan hade förankrats på tänkta deltagande skolor och med rektorer, men
stödsökande beskriver ändå på ett bra sätt hur dessa kommer att involveras under
analys- och planeringsfas, samt att rektorerna kommer att ingå projektets styrgrupp.
Stockholms stad bedöms sammantaget ha organisatorisk kapacitet och anses även
kunna dra nytta av erfarenheter från de pågående ESF-projekten DiglT, Vux 2.0.
Sammantaget är bedömningen att ovan redovisade styrkor utgör huvudsakliga skäl
för att föreslå att ansökan bör prioriteras.

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Digit or die, Stockholms stad, Kulturförvaltningen
Ärende ID: 2019/00158.
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: Andrea Ström (M), Anders Göransson (S)
Stockholms stad

Digitaliseringen är en av de krafter som radikalt kommer att förändra såväl samhället
i stort som villkoren för såväl distribution som konsumtion av kultur, formerna för
lärande och människors dagliga medievanor. Projektet Digit ordie ska bl a verka för
att nå fler medborgare genom digitala kanaler. Ambitionen i projektet är därför att
öka medarbetarnas kompetens inom digitalisering för att åstadkomma bättre
utveckling och utnyttjande av digital teknik. Därutöver ska projektet utveckla den
organisatoriska kapaciteten där digitaliseringen används för att
verksamhetsutveckla utifrån människans digitala behov.
Genom att utveckla digital kunskap som möjliggörare för att definiera och
konkretisera kulturens roll på nya (digitala) arenor samt för att utveckla rätt
kompetens hos medarbetarna bedöms ansökan möta Stockholmsregionens
särskilda utmaningar såväl som den aktuella utlysningen på ett bra vis. Ansökan
bedöms utgå från en relevant analys som synliggör behoven på såväl individuell
som organisatorisk nivå. Projektet involverar medarbetare från hela förvaltningens
verksamheter som t e x Stockholms stadsbibliotek, Stadsmuseet och Kulturskolan.
l ansökan anges att medarbetarna har låg digital kompetens och en fördjupad
beskrivning av målgruppen hade varit att föredra. En skattning av målgruppens
kompetensbehov planeras dock att göras i uppstarten av projektet, vilket ses som
centralt för att säkerställa att insatser riktas till de målgrupper som har störst behov
för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Nacka kommun och Solna stad
kommer båda att vara referenskommuner och bollplank med ett mindre antal
personal i analys och planeringsfasen vilket anses vara en styrka för att projektet
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ska kunna beakta det regionala perspektivet. De horisontella principerna anses vara
beaktade i ansökan bl.a. genom att projektet inom Stockholmsstad kommer ha
tillgång till befintlig utbildad personal i frågor om jämställdhet och tillgänglighet och
projektmedarbetare kommer även få en särskild internutbildning i dessa frågor.
Vidare är bedömningen att det finns ett stort behov av att förstärka kultursektorns
digitala kompetens och att det finns en hög potential att använda digital
kommunikation och digital teknik för kulturella upplevelser för att fler medborgare
som tidigare inte tagit del av stadens kulturutbud nås. Initiativen av
erfarenhetsutbyte med Göteborg och Malmö, samt den transnationella ansatsen i
projektet bedöms som intressant. Det internationella utbytet kan dock konkretiseras
t e x vad gäller syfte och mervärde och inte minst vilka städer som skulle vara
aktuella. Stockholms stad förväntas kunna dra nytta av erfarenheter från flera
pågående och avslutade ESF-projekt, inte minst YFI, DiglT, och Spången. Den
organisatoriska kapaciteten hos projektägaren bedöms vara stor och kunna ge goda
förutsättningar att nå resultat på både kort och lång sikt.
Sammantaget är bedömningen att ovan redovisade styrkor utgör huvudsakliga skäl
för att föreslå att ansökan bör prioriteras.

att prioritera/besluta följande projekt med speciella villkor

Kravmärkt yrkesroll, Södertälje kommun
Ärende ID: 2019/00155

Behovet av att anställa personal både tillsvidare och för kortare anställning är stort
inom äldreomsorgens verksamheter. Personalförsörjningen har under många år
varit problematisk i Södertälje som i övriga delar av regionen och kvalitén är en
återkommande fråga. Många anställda saknar utbildning, kompetens för yrket,
sjuktalen är höga och generellt finns utmaningar i personalens språkliga kompetens.
l projektet Kravmärkt Yrkesroll avser projektägaren att vidareutveckla och
effektivisera en metod för rekrytering, handledning, validering, arbetsplatslärande i
syfte att kvalitetssäkra rekryteringen och stärka kunskap hos sysselsatta kvinnor och
män inom äldreomsorgen. Projektet ligger i linje med både den regionala
handlingsplanen och den aktuella utlysningen. Ansökans projektlogik bedöms
emellertid inte vara tillräckligt väl utvecklad så att det går att följa den röda tråden
genom t e x aktiviteter, mål och resultat. Projektet kommer att använda sig av
beprövade metoder som arbetats fram i tre tidigare ESF-projekt
(Modellarbetsplatser 2003-2005, Kravmärkt Yrkesroll 2005-2008, och
Arbetsplatslärande i Fokus 2010-2013). Projektet beskriver att de planerar inhämta
kunskap och kompetens utifrån andra kommuner som arbetat med metoden.
Stödsökande skulle dock tydligare kunna visa hur de under projekttiden ska dra
nytta av tidigare erfarenheter från projekt som genomförts med den aktuella
metoden, samt hur samverkan kan ske med aktörer som tidigare jobbat med
metoden (Haninge, Nynäshamn och Enköping). De horisontella principerna finns
beskrivna, men hur dessa integreras i projektets genomförande kan utvecklas.
Förankringen och samverkan regionalt bedöms vidare vara ett område som kan
förstärkas i detta projektinitiativ för att i högre grad skapa ett regionalt mervärde,
exempelvis genom att involvera regionala nätverk som finns med socialchefer.
Kommunen anses ha organisatorisk kapaciteten och kompetens för att driva
projektet. Sammantaget är dock bedömningen att de ovan nämnda bristande
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aspekterna, tillsammans med att det råder konkurrens om medel i utlysningen,
huvudsakliga skäl för att ansökan föreslås att ej prioriteras.

SFP beslutar att prioritera projekt Kravmärkt yrkesroll i Södertälje med villkor om ett
tydligt uppdrag till förvaltande myndighet att undersöka förutsättningarna om en
minskning av budget så att den ryms inom ramen för P01.1. Projektet kan fortlöpa
om projektägaren bedömer att man kan gå vidare med en minskning av beloppet
motsvarande 2,6 miljoner kronor och kan ta fram en projektplan som är
tillfredställande. Hänsyn bör även tas till de synpunkter som framkommit i
beredningsgruppens arbete. Prioriteringen är därför också villkorat till att förvaltande
myndighet finner att revidering av budget och plan är i enlighet med de lagar och
regler som myndigheten förhåller sig till. SFP förväntar sig att förvaltande myndighet
återrapporterar till nästa ordinarie möte.

att ej prioritera/besluta följande projekt

£ - hälsalyftet 2.0, Stockholms Läns Sjukvårdsområde
Ärende ID: 2019/00157.
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: ordförande Charlotte Broberg (M), Tobias
Nässén (M), Daniel Forslund (L), Michaela Haga (C), Lars Bryntesson (S), Robert
Johansson (S), Bekir Uzunel (V), Carina Lundberg Uudelepp (Region Stockholm),
Hanna Wiik (Region Stockholm), Stina Hamberg (SACO), Mikael Östling (KTH).
Ersättare: Jessica Andersson (Region Stockholm), Inger Starheim Lagerquist
(Region Stockholm), Johanna Alm Dahlin (SACO).

Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem, digital
rapportering i nationella kvalitetsregister samt olika digitala verktyg för
kommunikation med patienter och närstående. Detta ställer krav på nya arbetssätt
och ny kompetens i att använda de nya verktygen och arbetssätten. Syftet med
projektet Ehälsalyftet 2.0 är att värna personalens anställningsbarhet genom att all
personal bereds möjlighet att lyfta sin kompetens inom e-hälsa och förbereda sig för
framtidens vårdinformationsmiljö. Projektet bedöms generellt ligga i linje med både
den regionala handlingsplanen med inriktningen kunskap, samt den aktuella
utlysningen.
Projektet bygger på och vidareutvecklar metod och modell från tidigare ESF projekt
Kompetenslyftet eHälsa och eHälsalyftet. Stödsökande har dock inte i tillräcklig
utsträckning utvecklat hur erfarenheter från de två tidigare projekten har tagits
tillvara inför ett nytt projekt samt hur resultat och effekter från projektet ska kunna
implementeras i ordinarie verksamhet. Insatserna bedöms inte bidra till ett mervärde
i förhållande till tidigare genomförda insatser i de föregående projekten.
Projektinitjativet ska genomföras med en intern organisation för
kompetensutveckling med processhandledare och utvecklingsledare som arbetar i
verksamheten och binds samman i nätverk. Projektet bygger på beprövad metod
(kaskadnätverksmodell) och projektägaren har lång erfarenhet att tillämpa dessa.
Men ansökan hade stärkts med en mer utvecklad analys av den mycket breda
målgruppen. En mer utförlig beskrivning skulle kunna göras av hur specifika
målgruppers behov ser ut och hur de kan mötas genom vald metod, exempelvis
utrikes föddas språkproblematik. De horisontella principerna anses dock vara
beaktade.
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Den organisatoriska kapaciteten och kompetensen hos projektägaren bedöms vara
tillräcklig föra att driva projektet.
Sammantaget är emellertid bedömningen att dessa bristande aspekter, tillsammans
med att det råder konkurrens om medel i utlysningen, huvudsakliga skäl för att
ansökan föreslås att ej prioriteras.

Programomrade 1.2 -.Stärkt kunskap och kopplinc) mellan utbildninfl och arbetsliv -
Utlysnino: Stärkt kunskap och koppling mellan utbildnina och arbetsliv 2018/00625

Strukturfondspartnerskapet beslutar enligt följande

att prioritera/besluta följande projekt

APL Nynäs, Nynäshamns kommun
Ärende ID: 2019/00162

Det finns ett stort behov av att förstärka strukturer för en bättre koppling mellan
utbildning och arbetsliv, arbetssätt som underlättar övergångar från skola till annan
sysselsättning för unga och andra som ska etablera sig på arbetsmarknaden.
Det aktuella projektet APL Nynäshamn övergripande syfte är att utveckla nya
funktioner (roller) inom vuxenutbildningen i Nynäshamns kommun som ska arbeta
med kompetensfrågor i gränssnittet mellan utbildning och arbetsliv. Stödsökande vill
även utveckla metoder, modeller och verktyg för samverkan på lokal och regional
nivå, såsom verktyg för arbetsplatsförlagt lärande (apl), validering och för
samverkan med arbetsgivare. Projektet bedöms således möta de omedelbara
kommunala behoven, den regionala handlingsplanens inriktning kunskap och den
aktuella utlysningen. Ansökan bedöms emellertid inte vara tillräckligt väl utvecklad
när det gäller möjligheten att kunna följa den röda tråden genom t e x organisation,
aktiviteter, mål och resultat. Det kvarvarande arbetet under uppstarten av projektet
bedöms vara för omfattande, även med en förlängd analys- och planeringsfas som
förvaltande myndighet föreslår.
Ansökan bedöms utgå från en relevant analys om behovet, men projektet bedöms
behöva vidareutvecklas/konkretiseras. Det handlar till exempelvis om hur de
horisontella principerna ska mötas och hur fler externa samverkanspartners ska
involveras såsom Arbetsförmedlingen, andra kommuner i regionen och övriga
regionala aktörer. Projektet skulle behöva utveckla kopplingen till
huvudstadsregionens utmaningar och de pågående regionala initiativen med
likande inriktning för att i högre grad skapa ett regionalt mervärde. Det finns
möjligheter att i en förnyad ansökan dra nytta av erfarenheter inom andra ESF
projekt med liknande inriktning som Sverige bygger nytt, Sverige bygger ut,
Kompetensarena Stockholm och SYVen. Stödsökande beskriver behovet av bättre
samverkan mellan olika kommuner i närområdet och med arbetsgivare för att
utveckla vuxenutbildningen. Men i projektansökan utvecklas inte kopplingen till de
pågående regionala och delregionala samverkansinitiativen såsom rektorsnätverk
eller sk klustersamverkan inom vuxenutbildningen. Projektet bedöms vara väl
förankrat internt i kommunens ledning och berörda förvaltningar. Även om
Företagarna Nynäshamn, utöver chefer i kommunen kommer att sitta i styrgruppen
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för projektet, kan också kontakterna med arbetsgivarföreträdare vidareutvecklas.
För ett projekt med denna inriktning anses det som särskilt viktigt.
Kommunen bedöms sammantaget ha organisatorisk kapacitet att driva projektet.
Sammantaget är bedömningen att ansökan ska beviljas trots de brister som här har
redovisats och att projektägaren under en analys- och planeringsfas får utveckla och
förstärka de saker som här har lyfts som svagheter

Proaramområde 2.1 - Stärkt kunskap och kompetens bland nyanlända och
låncjtidsarbetslösa - Utlvsninfl: Stärkt kunskap och kompetens bland nyanlända och
langtidsarbetslösa 2018/00621

Strukturfondspartnerskapet beslutar i enlighet med sekretariatets förslag

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Hållbar etablering, Stockholm stad, Arbetsmarknadsfön/altningen
Ärende ID: 2019/00163
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: Andrea Ström (M), Anders Göransson (S)
Stockholms stad. Kristina Ekberg (Arbetsförmedlingen). Ersättare: Jean Passchier
(Arbetsförmedlingen).

Behovet i Stockholms stad som i länet i övrigt är stort att stötta nyanländas och
utrikesföddas etablering i arbetslivet och då särskilt utrikes födda kvinnor. Genom
att projektet fokuserar på målgruppen personer med kort utbildningsbakgrund och
har som mål att stärka dessa personers anställningsbarhet är bedömningen att hela
regionens arbetsmarknad gynnas genom ett tillskott av kompetenta arbetssökande.
Utöver genomförandet av olika insatser för målgruppen, avser projektet även att
inkludera utbyte med andra europeiska städer vilket anses stärka denna
projektansökan.
Problemanalysen för projektet anses genomarbetad och relevant. Projektet bedöms
således möta huvudstadsregionens utmaningar, den regionala planens inriktning
kunskap och den aktuella utlysningen på ett bra sätt. Mervärdet och relevansen för
målgruppen anses som mycket stor genom att insatser kommer att genomföras
riktade till nyanlända personer (med särskilt fokus på kvinnor), som nu finns i
etableringsprogrammet med kort utbildningsbakgrund samt de som tidigare deltagit
i etableringsprogrammet men som nu är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin.
Dock anses det att projektansökan hade varit starkare med en mer utvecklad analys
av målgruppens särskilda, ofta sammansatta problematik som kan handla om
familjesituation och psykisk ohälsa, l projektet kombineras utveckling av nya
metoder med tillämpning av redan befintliga. Digitala verktyg utvecklas som stöd i
etableringen. Den planerade användningen av evidensbaserade metoder för
kollegialt lärande och skapandet av nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte anses
också kunna ge goda förutsättningar att nå långsiktiga resultat.
För att säkerställa att verksamheten i projektet genomsyras av tillgänglighet, icke
diskriminering och jämställdhet kommer projektpersonalen och styrgruppen ga en
utbildning i de horisontella principerna och kommer löpande att genomlysa sin
planering och sina resultat utifrån dessa principer. De horisontella principerna
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bedöms således vara bra beskrivna och integrerade i ansökan. Projektet är väl
förankrat med samverkansparter. Det bedöms dock som ett strategiskt centralt
utvecklingsområde utifrån det regionala perspektivet, att projektet aktivt kan söka
fler samverkanspartners och en fördjupad samverkan med kommuner, arbetsgivare
och inte minst privata matchningsaktörer som förväntas öka i antal. Den pågående
omställningen av Arbetsförmedlingens verksamhet anses generellt vara en
riskfaktor, men projektet är dock väl förankrat hos myndigheten. Mot bakgrund av
att kommunerna kan komma att behöva ta ett större ansvar inom
arbetsmarknadspolitiken då Arbetsförmedlingens ändrar inriktning anses projektet
strategiskt viktigt.
Stockholms stad bedöms sammantaget ha organisatorisk kapacitet för att driva
projektet. Det som kan ses som en svaghet i projektets finansiella lösning är att
budgeten i huvudsak består av personalkostnader, vilket i skulle kunna övervägas
omdisponeras för att exempelvis säkerställa möjligheten till externt stöd i
genomförandet. Projektet anses i övrigt kunna dra nytta av erfarenheter från de
pågående ESF-projekten såsom SYVen, Spången. Sverige bygger nytt och
Kompetensarena Stockholm.
Sammantaget är bedömningen att ovan redovisade styrkor utgör huvudsakliga skäl
för att föreslå att ansökan bör prioriteras.

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Botkyrka BAS, Botkyrka kommun
Ärende ID: 2019/00156
EJ deltagande ledamöter p g a jäv: Kristina Ekberg (Arbetsförmedlingen),
Ersättare: Jean Passchier (Arbetsförmedlingen).

Skillnaderna mellan utrikes- och inrikes föddas etablering är stor i Botkyrka liksom i
flera andra delar av länets kommuner, likaså är långtidsarbetslösheten en
återkommande utmaning. Det finns ett stort behov av att rusta dessa grupper vidare
till studier eller till arbete. Projektet ska få flera långtidsarbetslösa och nyanlända i
Botkyrka att bli självförsörjande genom arbete eller studier. Projekt anses möta en
viktig utmaning på arbetsmarknaden och bedöms ligga i linje med den regionala
handlingsplanen med inriktning mot kunskap och den aktuella utlysningen. Projektet
bedöms bidra till ett stort men/ärde och relevans för målgruppen, dock finns
svagheter i problemformuleringen kopplat till de deltagare som projektet vänder sig
till. Under en analys- och planeringsfas bör projektet fördjupa målgruppsanalysen
och beskrivningar av hur målgruppen ska nås.
Hörnstenarna i projektet är att erbjuda ett inledande kursblock i "empowerment"
(720-metoden) för att stärka projektdeltagare, följt av individuell coachning mot
arbete eller studier. Metod bedöms som framgångsrik och projektägaren har med
gott resultat tillämpat metoden i ett tidigare ESF projekt BASUN (fokus på ungas
etablering). Vidare anses det intressant att stödsökande, kopplat till målgruppen,
kompletterar metoden med ett förstärkt språkstöd och stöd att orientera deltagare
om hur arbetsmarknaden och det svenska samhället fungerar. Insatser inom
projektet kommer att rikta sig till c a 600 deltagare varav hälften kvinnor. De
horisontella principerna bedöms vara beskrivna och integrerade i ansökan,
exempelvis anses det intressant att hedersproblematiken har lyfts. Dock kan
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insatser för att möta dessa principer ytterligare konkretiseras i en vidareutvecklad
måigruppsanalys.
Projektet bedöms vara förankrat internt inom Botkyrka kommun. Förankringen hos
externa samverkansaktörer måste dock säkerställas under analys- och
planeringsfasen. Arbetsförmedlingens roll i projektgenomförandet måste
förtydliggöras då konsekvenserna av myndigheternas pågående omstrukturering
har blivit tydligare. Likaså måste den i ansökan angivna samverkan med Attendo
Care och Botkyrka folkhögskola konkretiseras innan projektet går in i
genomförandefas. Överlag anses det centralt att utveckla arbetsgivarkontakterna
och i avstämningsrapport inför genomförandefas bör krav ställas på att redovisa
aktiviteter för näringslivssamverkan.
Den organisatoriska kapaciteten och kompetensen hos projektägaren bedöms vara
tillräcklig för att kunna skapa förutsättningar att nå uppsatta mål i projektet.
Projektägaren kommer att kunna dra viktiga lärdomar från det tidigare ESF projektet
BASUN. Sammantaget är bedömningen att ovan redovisade styrkor utgör
huvudsakliga skäl för att föreslå att ansökan bör prioriteras.

Prociramområde 2.3 - Stärkt kunskap och kompetens bland unoa vuxna med
funktionsnedsättninfl- Utlysninci: Stärkt kunskap och kompetens bland unaa vuxna
med funktionsnedsättnina 12018/00623)

Strukturfondspartnerskapet beslutar i enlighet med sekretariatets förslag

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

Rätt stöd för mig, Samordningsförbundet Stockholms stad
Ärende ID: 2019/00171.
Ej deltagande ledamöter p g a jäv:
Andrea Ström (M), Anders Göransson (S) Stockholms stad, Lotta Lilja Thörnblad,
Försäkringskassan, Kristina Ekberg Arbetsförmedlingen, Anna Conzen
Länsstyrelsen. Ersättare: Magnus Engberg, Försäkringskassan, Jean Passchier
Arbetsförmedlingen

Unga vuxna med en funktionsnedsättning har ett stort behov av ett samordnat stöd
från flera aktörer. Projektet "Rätt stöd för mig" ska stötta unga vuxna med
funktionsnedsättning för att för att kunna öka deras förmåga till arbete eller till vidare
studier. Projektet har som mål att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser
till målgruppen samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring
målgruppen. Antalet unga med aktivitetsersättning ökar. Få unga som lämnar
gymnasiesärskolan och de inom daglig verksamhet går till arbetslivs inriktad e
insatser hos till exempel Arbetsförmedlingen. Det finns brist på insatser, uppföljning
och stöd vilket leder till inaktivitet och inläsning i ersättningen. Samtidigt kan
stegförflyttning leda till risker som att förlora ersättning och beslut om daglig
verksamhet.

Projektet tar sin utgångspunkt i en väl utvecklad problem- och målgruppsanalys om
funktionsnedsattas utsatta situation, exempelvis när det gäller kopplingen till
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anhöriga och vikten av att utgå från ungas helhetssituation. Projektet vänder sig till
en viktig målgrupp och tar ett helhetsgrepp kring deltagarnas problematik vilket är
en styrka och ökar möjligheten att lyckas med att uppnå uppsatta mål. Planerade
insatser som beskrivs svarar på ett bra sätt mot den regionala handlingsplanens
inriktning mot kunskap och den aktuella utlysningen. Projektet kommer att arbeta
med metoder som inspirerats av beprövade arbetssätt (Supported Employment och
Case Management), vilket ger bra förutsättningar för att nå målen. De horisontella
principerna bedöms vara väl beskrivna och integrerade i ansökan. Projektets
organisation och rollfördelning anses som väl utvecklad. Delprojekten SUVS och
Roslagen kommer att arbeta med myndighetsgemensamma team och
personalintensivt stöd. Delprojekt Stockholm kommer att fokusera på bland annat
lotsfunktioner för målgruppen inom gymnasiesärskola samt daglig verksamhet.
Arbete mot arbetsgivare och anhöriga ingår i alla tre delprojekten.
Projekt bedöms ha en välutvecklad aktörssamverkan och stark regionala förankring.
Förutom projektägaren deltar Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby
och Sigtuna samt Samordningsförbundet Roslagen. Dessa parter omfattar
sammantaget tio norrortskommuner. Därutöver ingår även Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Stockholm som medverkande aktör i projektet.
Projektets riskanalys anses vara mycket väl utförd. Arbetsförmedlingens nuvarande
omställning ses som en riskfaktor, samtidigt som det också accentuerar behovet av
nya satsningar för individer långt från arbetsmarknaden.
Den organisatoriska kapaciteten och kompetensen hos projektägaren bedöms vara
mycket god och anses skapa förutsättningar att nå uppsatta mål i projektet.
Sammantaget är bedömningen att ovan redovisade styrkor utgör huvudsakliga skäl
för att föreslå att ansökan bör prioriteras.

att prioritera/besluta tillstyrka följande projekt

SamMa, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Ärende ID: 2019/00152.
Ej deltagande ledamöter p g a jäv: Ordförande Charlotte Broberg (M), Tobias
/Vassen (M), Daniel Forslund (L), Michaela Haga (C), Lars Bryntesson (S), Robert
Johansson (S), Bekir Uzunel (V), Lotta Lilja Thörnblad (Försäkringskassan),
Kristina Ekberg (Arbetsförmedlingen), Carina Lundberg Uudelepp (Region
Stockholm), Hanna Wiik (Region Stockholm), Stina Hamberg (SACO). Ersättare:
Magnus Engberg (Försäkringskassan), Jean Passchier (Arbetsförmedlingen),
Jessica Andersson (Region Stockholm), Inger Starheim Lagerquist (Region
Stockholm), Johanna Alm Dahlin (SACO).

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att långsiktigt etablera sig på
arbetsmarknaden och studier visar även att de har sämre levnadsvillkor än unga
utan en funktionsnedsättning. Projektet SamMa ska fördjupa samverkan för att
kunna stötta unga
vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättningar och/eller i stort stödbehov till en
etablering på
arbetsmarknaden. Den fördjupade samverkan sker i sk myndighetsgemensamma
plattformar.
Projektet, svarar väl mot den regionala handlingsplanen med inriktning mot kunskap,
den aktuella utlysningen och det behov som finns hos en växande andel unga med
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funktionsnedsättning och som har aktivitetsersättning. Projektet har en gedigen
problem- och målgruppsanalys och anses genomarbetad och relevant, liksom de
insatser som planeras och möter således huvudstadsregionens utmaningar inom
detta område. Projektet bedöms således bidra till ett stort mervärde och relevans
för en målgrupp som har stora utmaningar att närma sig arbetsmarknaden och om
projektet lyckas med uppsatta mål kan det leda till att minska inomregionala
skillnader.
Arbetssätt i projektet utgår från vedertagna och beprövade metoder vilket ses som
en styrka och anses också kunna ge goda förutsättningar för att nå långsiktiga
resultat (metoder som Case management och Supported employment). Samverkan
organiseras genom myndighetsgemensamt samråd, tre mindre lokala team
tillhandahåller individanpassat stöd (multikompetenta team) De horisontella
principerna bedöms vara väl beskrivna och integrerade i ansökan, särskilt intressant
anses konkretiserade mål kopplat till principerna.
Projektet är väl förankrat bland externa samverkansaktörer, vilket bedöms vara en
mycket viktig faktor då genomförandet kräver fördjupad samverkan mellan
kommunerna, olika myndigheter men även näringslivet, l projektet ingår också att
underlätta för arbetsgivare, anpassa arbetsplatser, för att kunna ta emot och erbjuda
hållbara anställningar. Det anses generellt vara ett viktigt utvecklingsområde i
projektets inledande arbete för att säkerställa goda resultat i genomförandefasen.
Som i övriga projekt som involverar Arbetsförmedlingen är myndighetens nuvarande
omställning en riskfaktor, samtidigt som det också accentuerar behovet av nya
satsningar för individer långt från arbetsmarknaden.
Projektägaren bedöms ha stor organisatorisk kapacitet och kompetens och därför
finns det goda förutsättningar för att lyckas med uppsatt mål. Vidare bedöms
resultatet av projektet ha goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet.
Sammantaget är bedömningen att ovan redovisade styrkor utgör huvudsakliga skäl
för att föreslå att ansökan bör prioriteras.
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