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Strukturfondspartnerskapet Västsverige 2021-2027 

1. Mötets öppnande
Ordförande för mötet Dag Hultefors förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det andra 
mötet med det Strukturfondspartnerskapet Västsverige (SFP) för programperioden 2021-2027. Dag 
hälsade nya ledamöter Andreas Pettersson från Försäkringskassan, Johan Ekstedt från 
Arbetsförmedlingen och Diana Ghinea från Coompanion extra välkomna till deras första möte. 

2. Upprop

3. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Therese Svensson- Stoltz till justerare. 

4. Godkännande av dagordning
Ordförande Dag föreslår en förändring i dagordningen. Beslutspunkterna föreslås att tidigareläggas 
och kommer tas innan projektpresentationen från Regionalfonden. 

Dagordning godkändes med förändrad ordning. 

Samtliga presentationsbilder från mötet finnes via länk: Presentationsbilder SFP 16 december 2022 

5. Presidiet Informerar
a. Möte med Per Johansson, särskild utredare" Ändamålsenlig och effektiv hantering av EU
medel" 

Linn Henriksson, sekretariatet informerar om regeringens tillsatta utredning om Ändamålsenlig och 
effektiv hantering av EU-medel. Det är flera delar som utreds i hanteringen av EU-medel och en del av 
utredningen innefattar att utreda Strukturfondspartnerskapets funktion och roll. Deadline för när 
utredningen ska vara klar är 1 december 2023. Regionerna och ordförande i respektive 
strukturfondspartnerskap har bjudits in till ett särskilt dialogtillfälle med utredaren i februari 2023. 

I samband med utredningen har Region Stockholm tagit initiativ till en enkät riktad tillsamtliga 
ledamöter i de åtta strukturfondspartnerskapen. Syftet är att samla in erfarenheter och inspel kopplat 
till SFPs funktion och roll. Svaren kommer att användas som ett underlag vid dialogtillfället med 
utredaren. Enkäten är frivillig att svara på. 

Ordförande för mötet Dag ger kommentar till informationen om utredningen att en stor styrka med 
SFP är den bredd av olika perspektiv som återfinns i partnerskapet och som stärker den regionala 
förankringen och det regionala utvecklingskapitalet. En svaghet är att SFP inte är så välkänt och kanske 
på vissa ställen inte så förankrad. Varje ledamot fungerar som en ambassadör och bidrar till dess 
relevans. 

En annan kommentar från en ledamot är att det är viktigt att utredaren beaktar det lokala 
perspektivet och den lokala politiska strukturen. 

Strukturfondspartnerskapet välkomnar enkäten. Sista svarsdag är 16 januari. 

6. Sekretariatet informerar
a. Tidsplan

Justerande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 

i/i 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/mru12156-82642566-13/native/SFP%20presentationsbilder%20221216.pdf














Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

5 22-003-S06 Vidare 

6 22-003-S01 Rätt Insats Till 
Alla {RITA) 

Datum: 

Prioriteringsmöte 16 dec 2022 2 (2) 

GÖTEBORGS STIFT 21 133 371 13 

UDDEVALLA 7 511 220 9 

KOMMUN 

Totalt beviljat: 56 067126 
Utlyst belopp: 59 000 000 

Therese Svensson-Stoltz, justerare 

Prioriteras inte 

Projektet Vidare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021- 2030 och kopplar särskilt väl 
an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering. Projektet prioriteras 
inte då utlysningsomgången har begränsade medel. 
Prioriteras inte 

Projektet Rätt Insats Till Alla (RITA) har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder med 9 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar i lägre 
grad till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021- 2030. Projektet prioriteras inte då utlysningsomgången har 
begränsade medel. 

Linn Henriksson, Sekreterare 
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 16 dec 2022 

22-004-S06 Ett hållbart arbetsliv SOS-BARNBYAR SVERIGE 5 178 583 13 

för care leavers 

� 

22-004-S05 IMpuls FALKENBERGS KOMMUN 3 505 013 12 

5 

Totalt ansökt: 38 648 182 

Utlyst belopp: 50 000 000 

Datum: 

K · tifla-kmäng, Ordförande Therese Svensson-Stoltz, justerare 
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Prioriteras 

Projektet Ett hållbart arbetsliv för care leavers har bedömts 
som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021- 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering. 

Prioriteras 

Projektet IMpuls har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 12 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 och kopplar 
särskilt väl an till strategiskt område Utbildning, kompetens och 
jämlik hälsa. 

Linn Henriksson, sekreterare 
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