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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Protokoll för Strukturfondspartnerskapet Västsverige. Möte nr 5/2020

Datum: 3 december 2020
Plats: Digitalt möte via Skype för företag
Tid: 09.00-12.30
Deltagare:
Ordförande och ledamöter
� Kristina Jonäng, ordförande
� Dag Hultefors
� GunMarie Stenström
� Stina Isaksson
� Helene Andersson
� Eva Borg,
� Alex Bergström
� Bengt Forsling
� Martin Carling,
� Marina Johansson
� Gabor Hajdu Rafis
� Cecilia Engström
� Lisbeth Schultze
Tjänstemän
� Andreas Catoni
IZ! Hanna Lindström
� Lena Neinhardt
� Åza Ryden
IZ! Anna Halmgren
IZ! Linnea Hagblom

� Helene Centerhorn
� Jakob Eriksson Saternus
� Lotta Åberg
� Lars Holmin (anslöt ca kl. 09.50)
Therese Svensson- Stoltz
Catarina Eng
Sofia Lantz
Anders Nelson
Jan Landström
Tina Ehn
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� Mohammed Ben Abdelhamid
� Jasmine Heinrup
� Linnea Johansson
� Jorge Ortiz
� Henrik Berven
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
1. Mötets öppnande
Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets femte möte
med strukturfondspartnerskapet för Västsverige (SFP).
2. Upprop
3. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Lotta Aberg till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Nya punkter på dagordningen är punkt Se. Partnerskapsöverenskommelsen 2021-2027 och punkt 7.
Samråd utlysning inom ERUF kopplat till React-EU.

Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning.
Samtliga presentationsbilder från mötet finns publicerade här: Presentationsbilder SFP 3 december
2020
5. Strategiska och administrativa frågor

a. Lägesrapport EU:s rängtidsbudget 2021-2027
Sekreterare Andreas Catoni inledde med att informera om EUs Långtidsbudget för 2021-2027.
EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet är överens om en budget för 2021-2027.
Budgetförslaget har stoppats av Ungern och Polens veto och anledningen är kopplad till
rättsstatsprincipen. Europaparlamentet vill inte kompromissa om mekanismen som innebär att
grundläggande demokratiska principer måste respekteras. Om enighet inte nås förlängs rådande
budget och beslutade åtaganden, vilket skulle innebära att inga nya projekt kan starta.
b. Information och diskussion om React-EU, JTF och Återhämtningsfonden
Andreas informerar om nya finansiella instrument kopplade till återhämtning till följd av
Coronapandemin.
• ReactEU
ReactEU är en del av Aterhämtningsfonden och innebär ett anslag till Sverigie från EU på 3,3
miljarder kronor. Medlen kommer att förstärkas nuvarande Social och regionalfondsprogram för åren
2021-2023. Det föreslås att 80% av medlen ska gå till ESF och att de ska användas för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Resterande 20% går till ERUF. Västsverige föreslås gå ca 96
miljoner kronor via ERUF.
Det finns ett förslag att inga fler utlysningar inom ESF-programmet kommer att genomföras nästa år
samt att medel från React-EU enbart ska tillfalla Arbetsförmedlingen. Detta motsätter sig regionerna
och Strukturfondspartnerskapen i Sverige, och har därför tillsammans tagit fram en skrivelse.
Skrivelsen syftar till att påverka politiken och Övervakningskommitten för ESF-programmet att tänka
om gällande kvarvarande medel i programmet och tillkommande medel via REACT-EU.
Slutredovisning för ESF-programmet kommer preliminärt flyttas fram till 2025 för nuvarande
programmet. December 2023 blir sista dag för projektavslut och det gäller projekt både i nuvarande
program och inom ReactEU.
•

Fonden för rättvis omställning:
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Anslag till Sverige från EU på 158 miljoner euro som tillsammans med medfinansiering ska bli totalt 6
miljarder kronor. Det råder en viss osäkerhet kring hur beräkningsmodellen ser ut för detta.
Det är till stål och mineralindustrin som medlen riktas till och regioner med största utsläppare och
dess påverkan per capita om de skulle läggas ner. Västra Götalandsregionen har spelat in att kemi
och raffinaderiindustrin skall inkluderas i satsningen.
• Faciliteten för återhämtning och resiliens:
Anslag till Sverige från EU ca 40 miljarder kr.
Medlen ska användas för insatser kopplat till grön återhämtning, arbetsmarknad och utbildning,
hälso- och socialpolitik, regional sammanhållning och digital omställning.
Västra Götalandsregionen har tillsammans med västsvenska aktörer skickat in förslag på satsningar
inom elektrifiering samt vätgasutbyggnad, satsningar på totalt ca 11 miljarder kr. Det pågår
mobilisering kring västsvenska initiativet tillsammans med bland andra Volvobolagen.

c. Partnerskapsöverenskommelsen 2021-2027
Regeringskansliet har skickat ett utkast på Partnerskapsöverenskommelse för 2021-2027 till
Strukturfondspartnerskapet. Det finns här en möjlighet för partnerskapet att lämna synpunkter på
utkastet fram till 15 januari 2021. Sekreterare Andreas berättar att det är inga direkta nyheter i
utkastet och det saknas information om fördelning av medel per region i utkastet. Långtidsbudgeten
behöver beslutas innan detta kan läggas in i Partnerskapsöverenskommelsen.
Andreas ställer fråga till ledamöterna ifall de önskar besvara remissen.
Ledamöterna enas om att ett svar ska författas om att utkastet är noterat, läst, förstått och att
partnerskapet i Västsverige ser fram emot fortsättningen och utvecklingen.
Ledamöter uppmuntras av sekreterare Andreas att inkomna med övriga synpunkter som kan ingå i
svaret via mail till sekretariatet.
Beslut: Partnerskapet ger sekretariatet i uppdrag att ta ta fram ett förslag på remissvar på
Partnerskapsöverenskommelsen som skall förankras med presidiet innan det skickas till
Näringsdepartementet.

d. Presentation av arbetet med regionalfondsprogrammet för
Västsverige 2021-2027
Andreas presenterar förutsättningarna kopplat till programskrivningen av ett nytt
regionalfondsprogram. Två särskilt framträdande förutsättningar är att programmet ska ha en tydlig
interventionslogik och att det ska kopplas till regionernas arbete med smart specialisering.
Andreas fortsatte med att presentera utpekade utmaningar i programmet, så som coronapandemin,
klimatutmaningen, automatisering och Al, digitalisering med flera, vidare presenterades de
föreslagna prioriteringar samt särskilda mål som har valts för det nya västsvenska
regionalfondsprogrammet 2021-2027. Utkastet går att läsa i sin helhet i bilaga 1 i utskickade
möteshandlingar inför mötet.

e. Diskussion föreslagna prioriteringar och val av särskilda mål för
ERUF Västsverige 2021-2027
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ledamöterna i SFP bemötte utkastet väl och bekräftar att valen av prioriteringar och särskilda mål
ligger i linje med de behov och utmaningar som behöver fokuseras kring.
Samstämmighet rädde mellan ledamöterna i partnerskapet om att det är viktigt med
fondsamordning och att det angeläget att koppla programmen ERUF och ESF+ tydligare till varandra.
Det behöver finnas en fungerande samverkan för att programmen ska användas som mest effektivt.
Det är viktigt att det tydliggörs i Partnerskapsöverensk,bmmelsen hur fonderna kan och ska samverka.

,....__,

En ytterligare diskussion fördes kopplad till innovationskraften som finns inom kultursektorn.
Kreativa och kulturella näringar (KKN) är en möjlighet för att blanda in det konstnärliga för att hitta
innovationer. Det är viktigt att synliggöra potentialen i sektorn i det kommande ERUF-programmet.
En ytterligare synpunkt från partnerskapet handlade om att lyfta in Hållbar Stadsutveckling i
Västsveriges ERUF-program för att kunna koppla samman med satsningar genom det nationella
ERUF-programmet.
6. Rapport från Tillväxtverket
a. Portföljanalys ERUF
Linnea Hagblom från Tillväxtverket inledde sin punkt med att presentera resultat och effekter från
programmet och hänvisar till den portföljanalys som har skickats ut som bilaga 2 med handlingarna
innan mötet.
Linnea fortsätter med att presentera nuläget i programmet samt beslutsläget. Programmet planerar
att öppna för förstudieansökningar från och med december, utifrån återstående medel och
återflöden.
Partnerskapet noterar informationen.
b. Kort presentation av projekt för prioritering samt återtag och avslagsanledningar
Linnea presenterade och informerade om utlysningen som stängde den 2 september 2020. Hela
programmet var öppet inklusive hållbar stadsutveckling för ansökningar. De ansökningar som ansökt
om förlängning och utökade budgetar prioriterades i särskild ordning av presidiet i oktober 2020. I
Linneas presentationsbilder finns lista på de inkomna ansökningarna samt utfallet av prioriteringen.
Ett projekt som fick beviljat av presidiet den 16 oktober har idag den 3 december 2020 valt att dra
tillbaka sin ansökan vilket bidrar till att det finns en större tillgänglig summa att prioritera på dagens
möte. Totalt finns 15,8 miljoner kronor tillgängligt för dagens prioritering. I utskickade handlingar
står det att tillgänglig summa för prioritering är ca 14 miljoner, vilket nu har ändrats efter dagens
återtag till 15,8 miljoner kronor.
Linnea Hagblom presenterar kort de ansökningar som ligger för prioritering på dagens möte samt de
projekt som fått avslag under beredningen, enligt bilaga 3 och bilaga 4 i utskickade möteshandlingar
inför mötet.
Linnea avslutar sin rapportering med att visa avslutade projektet. Dessa går att läsa mer om i Linneas
presentationsbilder
Partnerskapet noterar informationen.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
7. Samråd utlysning inom ERUF kopplat till React-EU
Linnea informerade om kommande utlysning eller utlysningar som planeras genomföras inom
Nationella programmet för Europeiska Regionalfonden 2014-2020, inom ramen för React-EU i
Västsverige.
Målet med insatserna ska vara att
• stödja insatser för små och medelstora företag och i det företagsfrämjande systemet som bidrar till
en grön och digital omställning
• prioritera långsiktigt hållbar konkurrenskraft i näringslivet framför kortsiktiga stöd till krisdrabbade
företag
• utveckla regionala styrkeområden och främja innovation, konkurrenskraft, digitalisering,
internationalisering samt miljö- och klimatomställning
Insatserna ska ske i form av:
• Företagsstödjande insatser av typen affärsutveckling/ processutveckling/ coachning/rådgivning/
företagsjour eller liknande
• lnnovationssatsningar för att driva på företagens innovationsprocesser i riktning mot en
hållbar omställning
Utlysningen/utlysningarna kommer vara öppen en kortare period under januari, februari eller mars
2021. Sökanden ska visa på hur satsningen är i linje med de regionala utvecklingsstrategierna Västra
Götalandsregionen och Region Halland, i form av stödbrev eller liknande.
Närmare detaljer ska utarbetas i nära samarbete mellan Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och
Region Halland. Detta är att betrakta som en förankring av ett inriktningsbeslut för hur medel inom
ReactEU ska prioriteras i Västsverige.
Samråd: Ordförande konstaterar att samråd har skett.
8. Rapport från ESF-rådet
Aza Ryden, Svenska ESF-rådet informerade ledamöterna i SFP om beslutsläget i programmet och hur
programmet ligger i linje med uppsatta mål samt resultatindikatorer för programmet. Redovisning av
dessa siffror går att fördjupa sig i via Åzas presentationsbilder i den för mötets gemensamma
presentation.
Åza fortsatte med att presentera avslutade projekt och deras resultat. Dessa projektpresentationer
återfinns också i Azas presentationsbilder.
Partnerskapet noterar informationen.
a. Kort presentation av projekt för prioritering samt återtag och avslag.
Åza presenterade kort de ansökningar som ligger för prioritering samt de ansökningar som fått avslag
under beredningen, enligt bilaga 5 och bilaga 6 i utskickade möteshandlingar inför mötet.
Aza informerade om att det bir sannolikt inga fler utlysningar inom programmet. Möjlighet finns
eventuellt att fylla på i pågående projekt och kan så göras genom programmets eventuella
förlängning till 2025. Det blir uppstart av React EU sannolikt under våren och uppstart av det nya
programmet ESF+ sannolikt under hösten 2021. Beslut av React EU-medlen tas av
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Övervakningskommitten i slutet av januari 2021 och en utlysning beräknas komma i februari 2021.
Förslaget som ligger är att Arbetsförmedlingen blir genomförare.
Pågående projekt i programmet är i dagsläget 43 projekt varav 11 kommer att avslutas under 2020.
26 projekt startar 2021, utifrån dagens mötes prioritering. Efter dagens beslut finns ca 60 miljoner
kronor kvar i programmet.
Aza visar en tabell över indikativ fördelning i miljoner euro för kommande program. Regionalt kan vi
hamna på ca 342 miljoner euro, inklusive 41 miljoner euro som går till de två nordligaste NUTS2områdena. Det betyder att det kan bli en minskning av budgeten på ca 40% än i pågående
programperiod. Det förväntas också bli ett medfinansieringskrav på 60% från aktörer.
Åza avslutar med att tacka partnerskapet för ett gott samarbete 2020.
9. Diskussion prioriteringsärenden ERUF
Andreas inledde diskussionspunkten med att visa en översiktsbild över de ansökningar som ligger för
prioritering. Ledamöterna är eniga i sekretariatets förslag.
Korrigering av bedömning har skett för ärende nr 2 i bilaga 9, Business Region Göteborg
AB/ Innovations- och entreprenörslyftet då det framkommit uppgifter kopplat till privat
medfinansiering som bidragit till en högre poängbedömning.
Då ett projekt återtagits inom ERUF, som nämnts under punkt 6, så finns det mer tillgängliga medel
för dagens prioritering.
Beslut kopplade till punkt 12-14 togs direkt i anslutning till punkt 9. Se punkt 12-14 för beslut.
10. Diskussion prioriteringsärenden ESF
Andreas inledde diskussionspunkten med att visa en översiktsbild över de ansökningar som ligger för
prioritering. Ledamöterna är eniga i sekretariatets förslag.
Beslut kopplade till punkt 15-20 togs i direkt anslutning_ till ounkt 10.
Beslutsärenden
11. Ställningstagande angående föreslagna prioriteringar och val av
särskilda mål i regionalfondsprogrammet för Västsverige 2021-2027
Beslut: Partnerskapet ställer sig bakom de föreslagna prioriteringarna med valda särskilda mål för det
västsvenska regionalfondsprogrammet för programperioden 2021-2027.
12. Prioriteringsärenden ERUF 2020:2
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation (Ärende 1-4)
Marina Johansson anmälde jäv för ärende 4 UVIG (Universeum) och lämnade sammanträdet.
Beslut: Ärenden i utsänd bilaga 8 med ärendenummer 1-3 prioriteras. Ärende med ärendenummer 4
prioriteras inte. Protokollsbilaga 1.
13. Prioriteringsärenden ERUF 2020:2
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
insatsområde 2: konkurrenskrafti�a små och medelstora företag {Ärende 1-2)
Bengt Forsling anmälde jäv för ärende 2 Innovations- och entreprenörslyftet (BRG) och lämnade
sammanträdet.
Beslut: Arenden i utsänd bilaga 9 med ärendenummer 1- 2 prioriteras. Protokollsbilaga 1.
14. Prioriteringsärenden ERUF 2020: 2
Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Ärenden inom ramen för den integrerade sektorsövergripande planen för hållbar
stadsutveckling i Göteborg. {Ärende 1}
Bengt Forsling anmälde jäv för ärende 1 Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (BRG) och
lämnade sammanträdet.
Beslut: Arende i utsänd bilaga 10 med ärendenummer 1 prioriteras. Protokollsbilaga 1.
15. Prioriteringsärenden ESF 2020:2
Programområde 2, mål 2.1 Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv (Ärende 1-4)
Marina Johansson anmälde jäv för ärende 2 Nyckelprojektet (GBG Stad) och lämnade sammanträdet.
Beslut: Arendena i utsänd bilaga 12 med ärendenummer 1-4 prioriteras. Protokollsbilaga 2.
16. Prioriteringsärenden ESF 2020:2
Programområde 2, mal 2.3 Underlätta inträdet på arbetsmarknaden (Ärende 1-5}
Eva Borg anmälde jäv för ärende 2 PROGRESS (Samordningsförbundet Halland)
Helene Andersson anmälde jäv för ärende 2 PROGRESS (Samordningsförbundet Halland)
Eva och Helene lämnade sammanträdet.
Beslut: Ärendena i utsänd bilaga 13 med ärendenummer 1-4 prioriteras. Ärende med ärendenummer
5 prioriteras inte. Protokollsbilaga 2.
17. Prioriteringsärenden ESF 2020:3
Programområde 1, mål 1.1. Kompetensutveckling för små och medelstora företag
Martin Carling anmälde jäv för ärende 1, Fenixz (med Z) (Fyrbodals Kommunalförbund). Martin
lämnade sammanträdet.
Beslut: Arende i utsänd bilaga 14 med ärendenummer 1 prioriteras. Protokollsbilaga 3.
18. Prioriteringsärenden ESF 2020:3

Programomräde 1, mät 1.2 Stärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv
och arbetsplatsförlagt lärande (Ärende 1-4)

Bengt Forsling anmälde jäv för ärende 1 BROS BranschrådOffentligSektor (Göteborgsregionen).
Marina Johansson anmälde jäv för ärende 1 BROS BranschrådOffentligSektor (Göteborgsregionen).
Bengt och Marina lämnade sammanträdet.
Beslut: Ärenden i utsänd bilaga 15 med ärendenummer 1-4 prioriteras. Protokollsbilaga 3.
19. Prioriteringsärenden ESF 2020:3

Förstudieprojekt inom programområde 1, mål 1.1 {Arende 1-3)
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Jakob Eriksson Saternus anmälde jäv för ärende 1, Hantverkskraft (Företagarna). Jakob lämnade
sammanträdet.
Beslut: Arenden i utsänd bilaga 16 med ärendenummer 1-3 orioriteras. Protoi<oflso11aE:.
20. Prioriteringsärenden ESF 2020:3

Förstudieprojekt inom programområde 2, mål 2.1 (Arende 1-13)
Marina Johansson anmälde jäv för ärende 1 Förstudie Fullföljda studier (Göteborgsregionen)
Jakob Eriksson Saternus ärende 7, Hantverksutveckling Väst -(Företagarna). Marina och Jakob
lämnade sammanträdet.
Beslut: Ärenden i utsänd bilaga 17 med ärendenummer 1-7, 10, 12 och 13 prioriteras. Ärenden med
ärendenummer 8-9, och 11 prioriteras inte. Protokollsbilaga 3.
Övriga frågor
Eventuellt finns behov av att tidigarelägga beslutsmötet som tidigare är beslutat till den 4 juni 2021
till i början på maj. Detta på grund av processen kopplad till till ReactEU-medlen. Sekretariatet följer
processen och samråder med presidiet om ett eventuellt byte av datum.
Mötets avslutande
Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet avslutat och tackade samtliga närvarande för
medverkan och för ett gott samarbete 2020.
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