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Datum

2015-04-29

Plats och tid

Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, kl. 10.00 – 16.00
Lokal: Mobilen

Beslutande

Ledamöter

Sune Ekbåge, ordförande, regioner
Åsa Johansson, regioner
Catarina Segersten Larsson, regioner
Erik Evestam, regioner
Elin Norén, regioner
Sofia Jarl, regioner
Nils-Åke Norman, regioner
Sven-Åke Thoresen, regioner
Marie-Louise Dangardt, regioner
Caroline Schmidt, regioner
Håkan Rönström, regioner
Mia Aho Wahlberg, arbetsmarknadens organisationer
Peter Kullgren, arbetsmarknadens organisationer
Kerstin Eriksson, arbetsmarknadens organisationer
Barbro Holmberg, Länsstyrelsen
Maria Norrfalk, Länsstyrelsen
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan
Göran Persson, Arbetsförmedlingen
Sofia Brorsson, universitet/högskola
Gunnar Tidemand, näringsliv
Inger Engelbrekts, intresseorg. och föreningar
Förhinder

Övriga närvarande

Thomas Rehn, arbetsmarknadens organisationer
Johnny Gahnshag, regioner
EvaLena Östlin, SFP kansli
Ingrid Strengsdal, SFP kansli
Per Persson, Tillväxtverket
Lena Skeri Johansson, Tillväxtverket
Manne Ismael, ESF-rådet
Ted Bergman, ESF-rådet
Maria Gelin Axelsson, Region Gävleborg
Daniel Carlsson, Näringsdepartementet
Birgitta Nilsson, Huvudsekreterare
Håkan Rönström och Nils-Åke Norman, Sofia Brorsson, § 19

Justerare
Underskrifter

Paragr
afer

Sekreterare
Ingrid Strengsdal 054-701 10 05
Ordförande
Sune Ekbåge
Justerare
Håkan Rönström

Nils-Åke Norman, § 1-18,20-23, Sofia
Brorsson, § 19

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
2015-04-29

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

Organ

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Utdragsbestyrkande

1 – 23

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-04-29

§1

Sammanträdet öppnade
Strukturfondspartnerskapets ordförande Sune Ekbåge hälsar ledamöter och
övriga välkomna till det första mötet med nya strukturfondspartnerskapet.

§2

Upprop
Upprop sker enligt närvaroförteckning.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet lägger uppropet till handlingarna

§3

Val av justerare
Beslut

Strukturfondspartnerskapet beslutar att utse Håkan Rönström och Nils-Åke
Norman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
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§4

Godkännande av dagordning
Föredragningslista är utsänd.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet beslutar att fastställa föreslagen dagordning med
följande ändringar:
- Ärende 4 om presentation av huvudsekreterare flyttas fram till efter lunch.
- Ärende 13 om förslag till arbetsordning hanteras direkt efter ärende 5 om
presentation av nytt strukturfondspartnerskap.

§5

Presentation av nytt strukturfondspartnerskap
Strukturfondspartnerskapets ledamöter samt närvarande tjänstemän
presenterar sig för varandra med kort bakgrund.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet har tagit del av presentationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-04-29

§6

Arbetsordning
Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige, som omfattar Värmland,
Dalarna och Gävleborg, har inrättats inom ramen för förvaltningen av EU:s
strukturfonder i enlighet med Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap.
Grundläggande är förordningen 2014:1383 om förvaltning av EU:s
strukturfonder.
Strukturfondspartnerskapet består av ordförande, två vice ordförande och
ytterligare 20 ledamöter.
Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet. Ordförande utser
övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande
och enligt de grunder som regeringen bestämmer. En jämn fördelning mellan
kvinnor och män ska eftersträvas.
Förordnande av ledamöter gäller för perioden 2015-2020. I de fall en ledamot
behöver ersättas under perioden ska ordförande utse en ny ledamot i enlighet
med tidigare angivna riktlinjer.
Strukturfondspartnerskapet ska fastställa en arbetsordning. Vid antagande av
arbetsordningen krävs enhällighet.
Förslag till arbetsordning har tagits fram. Av förslaget framgår partnerskapets
sammansättning, verksamhet, arbetsformer, ersättningsfrågor samt
kontaktuppgifter.
Av arbetsordningen framgår vidare att ordförande och de två vice ordförande
utgör arbetsutskott för strukturfondspartnerskapet.

Yrkande

Ordförande Sune Ekbåge yrkar att partnerskapet ska fastställa förslag till
arbetsordning med tillägg att partnerskapet kan hålla sammanträde i
Stockholm samt att adressuppgifter till huvudsekreteraren ska kompletteras.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet beslutar att fastställa arbetsordning för
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Presentation av Huvudsekreterare
Nya huvudsekreteraren Birgitta Nilsson presenterar sig. Birgitta Nilsson
kommer närmast från Region Jämtland och har tidigare arbetat på Region
Värmland.
Hon börjar arbeta 50 % från den 4 maj 2015 och övergår till att arbeta 100 %
från och med den 1 juni 2015.

§8

Information ESF-rådet
Manne Ismael och Ted Bergman från ESF-rådet informerar om ESF Norra
Mellansverige 2014-2020
Beslut

Strukturfondspartnerskapet har tagit del av informationen

§9

Information Tillväxtverket
Per Persson och Lena Johansson Skeri, Tillväxtverket informerar om
Tillväxtverkets roll i programmen.
Tillväxverket är förvaltande myndighet för nio program i Sverige, varav åtta
är regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram

Beslut

Strukturfondspartnerskapet har tagit del av presentationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Information Näringslivsdepartementet
Daniel Karlsson, Näringsdepartementet, informerar om
Näringlivsdepartementets roll i programmen.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet har tagit del av presentationen.

§ 11

Särskild utlysning för Bredbandsutbyggnad i NMS
Per Persson, Tillväxtverket, informerar om särskild utlysning för
bredbandsutbyggnad i NMS.
Det är angeläget att beslut om utlysning av bredband kan fattas snarast när
förutsättningarna är klara. Detta kan medföra att beslut om
bredbandsutlysning behöver fattas före kommande ordinarie sammanträde.
Yrkande
Ordförande yrkar partnerskapet delegerar till arbetsutskottet möjligheten att
fatta beslut om bredbandsutlysning i det fall ordinarie sammanträde med
partnerskapet inte kan inväntas.
Beslut
Strukturfondspartnerskapet delegerar till arbetsutskottet möjligheten att fatta
beslut om bredbandsutlysning i det fall ordinarie sammanträde med
partnerskapet inte kan inväntas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Samråd kommande utlysningar – Socialfonden
Utlysningen är öppen mellan 1 juni och 31 augusti 2015. Prioritering av
ansökningar i aktuell ansökningsomgång kommer att göras av det regionala
strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Vid beredning, prioritering
och beslut av projekt följs nationella och regionala urvalskriterier. Dessa finns
beskrivna i Socialfondsprogrammet samt i den regionala handlingsplanen för
Norra Mellansverige.
Det finns tre programområden; Kompetensförsöjning, öka övergångarna till
arbete samt sysselsättningsinitiativet för unga
Beslut

Samråd anses genomfört och strukturfondspartnerskapet är nöjda med
samrådet.

§ 13

Regionöverskridande projekt - Socialfonden
ESF-rådet föreslår att regionala utlysningar i Norra Mellansverige även kan
inkludera regionöverskridande projekt i de fall projekt avser att arbeta i
huvudsak för region Norra Mellansverige
Beslut

Regionala utlysningar i Norra Mellansverige även kan inkludera
regionöverskridande projekt i de fall projekt avser att arbeta i huvudsak för
Region Norra Mellansverige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Samråd kommande utlysningar – Regionalfonden
Utlysningen är öppen mellan 1 juni och 31 augusti 2015. Prioritering av
ansökningar i aktuell ansökningsomgång kommer att göras av det regionala
strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige vid sammanträde den 1516 december 2015.
Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i
Norra Mellansverige.






Programmet Norra Mellansverige ska bidra till att fler företag
samverkar inom kluster som stimulerar innovationer samt förbättra
infrastrukturen för forskning och innovation.
Medlen ska också användas för att öka tillgången till och användning
av informations- och kommunikationsteknik, främst genom att
medfinansiera utbyggnad av bredband.
Ett annat område är att utveckla ett mer diversifierat näringsliv, så att
man minskar beroendet av ett fåtal branscher.
En del av medlen ska stödja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi.

Beslut

Samråd anses genomfört och strukturfondspartnerskapet är nöjda med
samrådet.

§ 15

Återkoppling från övervakningskommittén
Ordföranden lämnar kort rapport från övervakningskommitténs sammanträde.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet godkänner rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Beslut om överlämnande av projekt för yttrande om
prioritering till strukturfondspartnerskapet i Norra
Mellansverige
Beslutsfattare: Annette Saväng
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Manne Ismael, Helene
Svensson
Programområde: Programområde 3
Utlysning: 2015/00020 Europeiska Socialfonden av Norra Mellansverige
5060003 – PO 3 Sysselsättningsinitiativet för unga i Norra Mellansverige
Motivering till beslut
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap. 8 § förordningen (2014:1383)
om förvaltning av EU:s strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som
är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga
nationella och gemenskapsrättliga bestämmelser.
Beslut
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som
är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga
nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser samt att urvalet av projekt
har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet. Ansökningarna
ska därför enligt 2 kap. 9 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om
prioritering.

Beslut

Strukturfondspartnerskapet tar emot de överlämnade projekten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Andra Chansen
Projektägare:
Projektperiod:
Sökt ESF-stöd:
ESF-rådets bedömning:
ID/Dnr:

ABF Gästrikebygden
2015-05-01—2017-12-31
7 471 372 kronor
Godkänd
2015-3060025, SFP 2015-8

Förslag till beslut:
Projektet prioriteras
Motivering:
Projektet överensstämmer med Regional handlingsplan för Europeiska
socialfonden 2014-2020 i Norra Mellansverige. Dessutom uppfyller projektet
programmets urvalskriterier, utlysningens specifika kriterier samt stämmer väl
överens med Gävleborgs läns utvecklingsstrategi – Nya Möjligheter.
Genomförandet av projektet kommer att bidra till unga 15-24 som står långt
från arbetsmarknaden komma att gå vidare till arbete, praktik eller studier.

Beslut

Strukturfondspartnerskapet prioriterar projektet Andra Chansen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Värmlands Framtid
Projektägare:
Projektperiod:
Sökt ESF-stöd:
ESF-rådets bedömning:
ID/Dnr:

Karlstads kommun
2015-05-01—2017-12-31
35 225 853 kronor
Godkänd
2015-3060026, SFP 2015-7

Förslag till beslut:
Projektet prioriteras
Motivering:
Projektet överensstämmer med Regional handlingsplan för Europeiska
socialfonden 2014-2020 i Norra Mellansverige. Dessutom uppfyller projektet
programmets urvalskriterier, utlysningens specifika kriterier samt stämmer
mycket väl överens med Värmlandsstrategin.
Genomförandet av projektet kommer att bidra till unga 15-24 som står långt
från arbetsmarknaden komma att gå vidare till arbete, praktik eller studier.
Jäv

Åsa Johansson, Erik Evestam och Göran Persson anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet
Beslut

Strukturfondspartnerskapet prioriterar projektet Värmlands Framtid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Unga till arbete
Projektägare:
Projektperiod:
Sökt ESF-stöd:
ESF-rådets bedömning:
ID/Dnr:

Region Dalarna
2015-05-01—2017-12-31
26 479 078 kronor
Godkänd
2015-3060027, SFP 2015-6

Förslag till beslut:
Projektet prioriteras
Motivering:
Projektet överensstämmer med Regional handlingsplan för Europeiska
socialfonden 2014-2020 i Norra Mellansverige. Dessutom uppfyller projektet
programmets urvalskriterier, utlysningens specifika kriterier samt stämmer
mycket väl överens med Dalastrategin.
Genomförandet av projektet kommer att bidra till unga 15-24 som står långt
från arbetsmarknaden komma att gå vidare till arbete, praktik eller studier.
Jäv

Nils-Åke Norman och Sofia Jarl anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.

Beslut

Strukturfondspartnerskapet prioriterar projektet Unga till arbete.
.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Beslut om sammanträdesdagar 2015/2016
Utlysningar och sammanträdesdagar 2015/2016
Förslag
Förslag på utlysningsplan och sammanträdesdagar för
Strukturfondspartnerskapet under 2015 och våren 2016. Planen avser både
regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF).

Utlysning 1

Utlysningperiod

Handlingar till
SFP Kansli

Utskick till SFP

SFP-möte

6/2 – 6/3

6/5

3/6

15-16/6

Strategimöte

20/10

Utlysning 2

1/6 – 29/1

3/11

3/12

15-16/12

Utlysning 3

17/12 – 29/1

30/3

28/4

10-11/5

Beslut

Strukturfondspartnerskapet godkänner föreslagen utlysningsplan och
sammanträdesdagar för 2015/2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Nästa möte
Nästa möte äger rum i Dalarna. Datum är den 15-16 juni på Scandic Lugnet i
Falun.

Beslut

Strukturfondspartnerskapet har tagit del av informationen.

§ 22

Övriga frågor – inventering av alternativa lösningar för
att finna former kring tekniskt utveckling (distribution
avhandlingar, användande av sociala medier mm)
Ordföranden ställer fråga till partnerskapet om hur partnerskapet vill ha
handlingar mm distribuerade. Olika tekniska lösningar diskuteras som t ex
handlingar via app. Vidare diskuteras andra alternativ kring tekniska lösningar
som sociala medier mm.
Yrkande

Ordföranden yrkar att partnerskapet uppdrar till kansliet att inventera
alternativa lösningar för att finna former kring teknisk utveckling som t ex
distribution av handlingar, nyttjande av sociala medier mm.
Beslut

Strukturfondspartnerskapet beslutar att uppdra till kansliet att inventera
alternativa lösningar för att finna former kring teknisk utveckling som t ex
distribution av handlingar, användande av sociala medier mm.

§ 23

Mötet avslutas
Ordföranden tackar ledamöter och övriga deltagare och avslutar dagens möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(14)

