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EU:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Protokoll för Strukturfondspartnerskapet Västsverige. Möte nr 3/2018

Datum: 14 september 2018
Plats: Varberg stadshotell och Asia spa
Tid: 14.00-15.00
Deltagare:
Ordförande och ledamöter
� Birgitta Losman, ordförande

� Marina Johansson

[g] Dag Hultefors, vice ordförande

� Gabor Hajdu Rafis

� GunMarie Stenström

D Stefan Bengtsson

D Catarina Eng
� Tina Ehn

� Elisabeth Falkhaven

D Cecilia Engström

� Therese Stoltz

� Lisbeth Schultze

D Maria Öystilä

D Eva Borg
D Gunilla Leven
D Alex Bergström
D Aylin Fazelian

� Jan Landström

� Martin Carling

� Lotta Forslind

� Alexandra Krettek
� Jakob Eriksson Saternus

Tjänstepersoner
� Åza Ryden
� Lena Neinhardt
� Jessica Berntsson
� Anna Halmgren

� Andreas Catoni
� Linn Kristoffersson
� Linnea Hagblom
� lsabella Fält

- lkryssad ruta markerar närvaro-

Justerande sign.

�aresign.

Utdragsbestyrkande sign.
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1. Mötets öppnande

Birgitta Losman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Upprop
3. Val av justerare

Partnerskapet beslutade att utse Martin Carling till justerare.
4. Godkännande av dagordningen

Strukturfondspartnerskapet godkände dagordningen
5. Övergripande frågor, Andreas Catoni
Sammanträdesdatum 2019
Partnerskapet beslutade om sammanträdesdatum 2019 enligt förslag:

Fredag 1 februari, introduktion nya ledamöter samt analys/utvärderingsmöte
Fredag 24 maj, beslutsmöte
Torsdag 5 - fredag 6 september, strategidagar
Fredag 6 december, beslutsmöte
6. Information från Tillväxtverket , linnea Hagblom

Linnea Hagblom samt lsabella Fält, Tillväxtverket, presenterade den portföljsanalys som bifogats
handlingarna inför mötet.
Linnea informerade om att sista dag för beslut om stöd är 31 december 2020, sista dag för
projektperioden är 31 december 2021.
Tillväxtverkets pågående utlysning stänger 20 september. Tillväxtverket har haft kontakt med flera
aktörer inför utlysningen. Det kan bli konkurrens om medel vilket gör att det är oklart om och i så fall
när det kan bli en nästa utlysning.
Linnea och lsabella presenterade även tre avslutade projekt: Arena Grön tillväxt, Maplab, samt
lnnovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa som tvingats avsluta i förtid på grund av interna
svårigheter med medfinansieringen.
Presentationen hittas via länk: Presentation Tillväxtverket
7. Information från ESF-rådet, Åza Ryden

Åza Ryden, ESF-rådet, presenterade aktuell status inom ESF. Hon informerade om att 16 projekt
kommer att ha avslutats innan årsskiftet. Åza berättar att ett etappmål i POl ligger långt över antal
deltagare. I POl var tanken att även inkludera arbetslösa deltagare, i dagsläget är det endast 15
stycken vilket är långt under det uppställda målet. Detta beror bland annat på att arbetsmarknadens
parter inte haft möjlighet att stötta upp så som var tänkt efter att programmt påbörjats.
Sekreterare sign.

Utdragsbestyrkande sign.
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Inom PO2 når man med god marginal antal deltagare, målet är redan överskridet men inom PO2.2
med inriktning mot arbetslösa ungdomar saknas deltagare vilket har berörts tidigare och kan bero på
den goda konjunkturen.
Det finns ingen planerad ny utlysning inom POl.
Presentationen hittas vi länk: Presentation ESF
Beslutsärenden
8. Ändring av arbetsordning
Namnet på sekreterare i arbetsordningen har bytts till Andreas Catoni.
Beslut: partnerskapet godkände arbetsordningen.
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade närvarande för medverkan. Nästa möte hålls den
7 december i Göteborg.

Brigitta Losman
Ordförande
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Justeras:
�
Martin Carjii:ig
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Sekreterare:
Andreas Catoni

Utdragsbestyrkande sign.

