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1. Mötets öppnande
Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets 

andra möte med Strukturfondspartnerskapet för Västsverige (SFP).

Kristina inleder med att det är extra roligt att partnerskapet har möjlighet att ses fysiskt. 

Kristina fortsätter med att informera om att detta är sista mötet för SFP i den här 

programperioden.

2. Upprop
3. Val av justerare

Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Alex Bergström till justerare.

4. Godkännande av dagordning
Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning.

Samtliga presentationsbilder från mötet finns publicerade på webben: Presentationsbilder 

SFP 25 mars 2022 (länk).

5. Information från presidiet
Kristina Jonäng, ordförande informerade om att de fyra västsvenska ansökningar inom ERUF 

React EU ansökningsomgång 2 som SFP Västsverige ställde sig bakom på det extrainsatta 

digitala mötet den 10/1 blev prioriterade nationellt den 19/1.

Kristina informerar om att ett brev har inkommit från regeringen till 

Strukturfondspartnerskapen med erbjudande om att nominera ordförande för 

Strukturfondspartnerskapet Västsverige för programperioden 2021-2027. Nomineringen sker 

under punkt 13 under detta sammanträde.

6. Information från sekretariatet
a) Tidplan

Andreas presenterar tidsplanen för 2022. Bland annat att förslag till regional handlingsplan 

för ESF+ 2021-2027 ska lämnas in till ESF-rådet den 19 april, uppskattad tidsperiod för 

nominering av nya ledamöter samt kommande mötesdatum i det nya 

strukturfondspartnerskapet.

b) Kort status i arbetet med framtida programmen ERUF och ESF+

Andreas uppdaterar ledamöter kort om förslaget för ERUF Västsverige 2021-2027 och de små 

justeringar som har gjorts efter kommissionens formella kommentarer.

Ledamöter kommenterar att det är positivt att programmet är flexibelt, och att digitalisering 

och grön omställning ligger på tvärs. 

c) Geografisk fördelning 2014-2020

Andreas visar en graf över fördelning av medel kopplat till geografi under programperioden

2014-2020 där Skaraborg sticker ut med mest medel per capita.

Beslutsärenden 

Justerande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-449310959-10/native/SFP%20220325%20totalt.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-449310959-10/native/SFP%20220325%20totalt.pdf
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7. Årsberättelse 2021
Andreas Catoni redogjorde kort vad som står i Årsberättelse 2021. Årsberättelsen återfinns
som bilaga 1 i möteshandlingarna som skickades ut innan mötet.

Beslut: Strukturfondspartnerskapet beslutar att godkänna Årsberättelse 2021 för 
Strukturfondspartnerskapet Västsverige. 

8. Förankring av förslag till Västsveriges regionala handlingsplan för ESF+ 2021-2027
Hanna Lindström och Lena Neinhardt, sekretariatet presenterade förslaget till regional
handlingsplan för ESF+ 2021-2027. Förslaget har presenterats och diskuterats med SFP vid
flera tillfällen och skall den 19 april skickas in till Svenska ESF-rådet för vidare hantering och
slutligen beslutas av Övervakningskommitten för ESF+.

Ledamöterna var enade i förslaget och diskuterade tillsammans att det är viktigt att se 
arbetsmarknaden som helhet. Det är viktigt att arbeta proaktivt, samtidigt som det behöver 
finnas en flexibilitet baserat på tidigare erfarenheter från programperioden 2014-2020. 
Fokus behöver läggas på hela värdekedjan och inte bara på nya yrken och nya kompetenser 
utan även se på hur befintliga yrken och kompetenser kan anpassas för nya förutsättningar. 

Beslut: Strukturfondspartnerskapet beslutar att ställa sig bakom förslaget till regional handlingsplan 
för ESF+ 2021-2027. 

9. Prioriteringsärenden ESF 2022:1 Förstudieansökningar, Åza Ryden Svenska ESF-rådet
Åza inleder med att informera kort om ett nytt initiativ från EU som heter Care EU och som
är kopplat till situationen för människorna som flyr kriget i Ukraina. Eventuellt kan
kvarvarande medel inom ESF att gå till satsningar inom Care EU. Det kan handla om ca 700
miljoner kr.

a) Kort presentation av förstudier för prioritering samt avslag/återtag
Åza presenterar kort de förstudier som ligger för prioritering samt de ansökningar som
fått avslag eller återtagits. Fullständig redovisning av ärenden samt Svenska ESF-rådets
bedömningsunderlag finns i de på förhand utskickade möteshandlingar. Åza tydliggör att
koppling till ESF+ var ett avgörande krav för att förstudierna ska kunna godkännas.

b) Prioritering av ärenden inom:
Programområde 1. Kompetensutveckling Västsverige
Ärenden 1-6

Jakob Eriksson Saternus anmälde jäv i ärende 1 Hantverkslyftet, Företagarna. 
Marina Johansson anmälde jäv i ärende 5 aGeRa funGeRa, Göteborgsregionen samt ärende 6 
Förstudien Social, Göteborgs Stad. 

Jakob och Marina lämnade rummet. 

Beslut: Ärenden i utsänd bilaga 9 med ärendenummer 1-6 prioriteras. Beslutet 
justeras omedelbart. Protokollsbilaga 1. 

Programområde 2. Ökade övergångar till arbete 

Ordförande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 
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Ärenden 1-10 

Jakob Eriksson Saternus anmälde jäv i ärende 5 Utveckling Hantverkare, Företagarna. 
Marina Johansson anmälde jäv på ärende nr 3 Skolanknytning på distans, 
Göteborgsregionen och ärende nr 4 Språk i arbete & samhälle SAS, Göteborgsregionens 
samt i ärende nr 8 ToYo, Göteborgs stad. 

Jakob och Marina lämnade rummet. 

Beslut: Ärenden i utsänd bilaga 10 med ärendenummer 1-10 prioriteras. Beslutet 
justeras omedelbart. Protokollsbilaga 1. 

10. Samråd utlysning ESF+ Västsverige 2021-2027, Åza Ryden Svenska ESF-rådet
Åza inleder med att återigen informera om initiativet Care EU. ESF-rådet arbetar med att ta
fram förslag på insatser som kan vara möjliga inom ramen för ESF-programmet. Kvarvarande
medel inom ESF kan uppkomma till 700 miljoner kronor. Det blir troligen en
ansökningsomgång som är öppen en längre period, eventuellt mitten av maj och framåt.
Genomförandetiden för projekt är fortfarande osäker. Idag ska samtliga projekt inom ESF
vara avslutade april 2023 men inom ESF-rådet jobbas det på att kunna förlänga
genomförandetiden till september 2023.
Åza ber ledamöterna att fundera kring vad som kan göras inom ramen för ESF-programmet
kopplat till Care EU.

Ordförande Kristina Jonäng konstaterar att SFP har tagit del av informationen om Care EU
och ställer sig positiva till initiativet.

Åza fortsätter samrådet med att presentera förslag på de första utlysningarna för Västsverige
i det nya programmet för ESF+. Samrådet behöver ske på sittande möte för att kunna öppna
en ansökningsomgång innan sommaren. ESF-rådet har undersökt behoven, pratat med flera
parter och aktörer inför dagens samråd med SFP.

Samråd kommande utlysning POAl
POAl Livslångt lärande:
- Insatser som ökar förmågan till omställning.
- Insatser som ökar den digitala omställningen.
- Insatser som stimulerar samverkan mellan projektaktörerna och arbetsgivare.

Ledamot föreslår att lägga till ordet "robusta" till den digitala omställningen. 

Samråd utlysningar POA2 
POA2 Aktiv inkludering 
- Insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier
- Insatser för ungdomar, avhoppare, UVAS så att de återgår till och fullföljer studier
- Insatser som skapar flexibla lösningar i utbildningssystemet, såsom utveckling av arbetssätt
och metoder som leder till en hållbar etablering och förankring på arbetsmarknaden för att
tidigare integreras i samhället.
- Insatser som sker i samverkan med arbetsgivare och/eller branschorganisationer för att
svara upp mot marknadens kompetensbehov är prioriterat

Ordförande sign. Justerande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 
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Åza avslutar sin rapportering med att hälsa ledamöterna välkomna att titta in på ESF-rådets 
kalendarium på hemsidan där kommande seminarium läggs upp för information och 
anmälan. Bland annat tisdag 5/4 kommer ett seminarium arrangeras inom POA och där det 
kommer att diskuteras om framtid och kompetensutveckling. Den 31 maj kommer de att 
bjuda in till nationell programlansering och den 7 juni till regional lansering. 

15. Rapport från Tillväxtverket, (linnea Hagblom Tillväxtverket
a. Programläge och resultat 2014-2020
b. Förstudieansökningar

linnea inleder sin rapportering med att berätta vad som ligger i pipeline för Tillväxtverket i 
Göteborg. Bland annat jobb och utveckling av den nya programperioden samt planering inför 
lanseringskonferens och uppstart av det nya programmet den 6 maj. 

linnea fortsätter med att informera om att det har totalt beviljats 493 miljoner kronor och 530 
miljoner kronor ifall regeringen föreslagna valutakursjusteringen går igenom. 
Linnea går igenom utfallet i den senaste utlysningen för förstudieansökningar samt de 
förstudier som tidigare fått godkänt. 

Linnea tillsammans med Mohammed Ben Abdelhamid, Tillväxtverket avslutar rapporteringen 
med att presentera delar ur en portföljanalys som de tagit fram. 
Portföljanalysen lyfter bland annat fram hur ERUF bidrar till bredd i samverkansmodellerna i 
jämförelse med de mer spetsiga programmen som Vinnova och Horizon2020 och att ERUF är 
ett viktigt verktyg för implementering av regionala strategier. 

Se den gemensamma presentationen för att ta del av linneas rapportering samt 
portföljanalysen: Presentationsbilder SFP 25 mars 2022 (länk). 

16. Slutord från presidiet och dialog i partnerskapet om programperioden 2014-2020
Ordförande Kristina Jonäng bjöd upp samtliga ledamöter att reflektera och dela med sig av 
tankar och erfarenheter från programperioden 2014-2020. 
Stämningen var god och de som uttalade sig var glada av att vara en del av partnerskapet och 
att det är ett viktigt och sällsynt forum där representanter från olika sektorer möts. 
Ledamöterna var också nöjda med de arbete SFP-sekretariatet gör kopplat till förberedelser 
och underlag inför möten. 

17. Aktuellt i Halland, Valerie Scheib strateg Region Halland
Se den gemensamma presentationen för att ta del av Valeries presentation: 
Presentationsbilder SFP 25 mars 2022 (länk).

18. Volvo och Northvolts nya batterifabrik i Göteborg, Gustaf Zettergren Västra 
Götalandsregionen
Se den gemensamma presentationen för att ta del av Gustafs presentation: 
Presentationsbilder SFP 25 mars 2022 (länk).

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Ordförande sign. Justerande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 

J 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-449310959-10/native/SFP%20220325%20totalt.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-449310959-10/native/SFP%20220325%20totalt.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-449310959-10/native/SFP%20220325%20totalt.pdf
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