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Förprocessen

- Möte med ESFs GD, sommaren 2014 
- ESF bjöd in till Workshop Filadelfiakyrkan, vintern 2015
- Utlysning våren 2015
- Ansökningsarbete, PIA, CIA
- Beslut oktober, formellt två projekt som arbetar som ett
- Samtal har förts med berörda ideella aktörer i ett gemensamt samtal med 

Coompanion, Skoopi, Forum-idéburna organisationer med social inriktning, 
Famna, Hela Sverige ska leva och KFO. ”
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Nationell Handlingsplan för ESF 2014 -2020

- 1, 5 miljarder kr
- Nationellt, regionalt, lokalt
- PIACS arbete påverkar utlysningar nationellt men också 

regionalt.
- PIACS förslag kan om de blir färdiga under förstudien 

eventuellt direkt gå till utlysningar
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”Handlingsplanen prioriterar därmed satsningar som 
genomförs av starka partnerskap, paraplyorganisationer 
eller verkningsfulla projektägare.”
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Prioriterat område 1: Myndigheters arbetssätt samt deras samverkan 
med det omgivande samhället för att stödja social delaktighet och 
deltagande i studier eller arbete

Fokus ligger på: 
Samverkan mellan myndigheter, näringsliv samt civilsamhällets 
organisationer och den sociala ekonomin 
Uppdrag och regelverk 
Förtroende och kompetens 
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Prioriterat område 2: Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad för 
ett inkluderande och efterfrågestyrt utbildningssystem

”Insatserna kan även inkludera kapacitetsbyggande som underlättar 
samverkan mellan utbildningssystemet, arbetslivet (exempelvis genom 
branscher och arbetsmarknadens parter), civilsamhällets organisationer 
och den sociala ekonomin samt berörda myndigheter.” 
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Prioriterat område 4: Civilsamhällets organisationers och den sociala 
ekonomins bidrag till den nationella arbetsmarknadspolitiken

Fokus ligger på: 
Samverkan mellan civilsamhällets organisationer, myndigheter och 
näringsliv 
Kapacitetsbyggande och samordning 
Kompetensutveckling (för myndigheter och för verksamma inom 
civilsamhällets organisationer och den sociala ekonomin) 

Insatser inom detta område ger förutsättningar för civilsamhällets 
organisationer och den sociala ekonomin att komplettera och förstärka 
nationella myndigheters arbete. De ska också synkroniseras med den 
nationella arbetsmarknadspolitiken. 
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Prioriterat område 3: En inkluderande och tillväxtgenererande arbetsmarknad 
för redan anställda och för de som är på väg in 

Fokus ligger på: 
Stödstrukturer och kvalitetssäkring (kopplade till strategisk 
kompetensförsörjning) 
Kapacitetsbyggande för bransch- och partgemensamma initiativ 
Omställning och rörlighet
Hållbarhet i arbetslivet 

Civisamh/ social ekonomi nämns inte –men gäller arbetsplatser , småföretag 
samt entreprenörskap
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Slutmålet är: 
- 10–20 genomförandeansökningar under förstudien eller efteråt.
- Grunden för ett fungerande fortsatt samarbete i partnerskap mot ESF

- Samverkan myndigheter och civilsamhälle inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiken

- Två projekt formellt men fungerar som ett
- PIA-delen har ett extra ansvar för socialt företagande
- CIA-delen har extra ansvar för enkät och forskarstudie

Hålla enkelt, lita på processen och varandra. Fokus på genomförandeprojekten.
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Mobilisering
Nov - Feb

SKRIVA ANSÖKAN
Mars - Aug

Partner
-skaps-

börs

• Forma idéer
• Marknadsföra
• Knyta till sig  

partners
• Nya partners

in till PIACS

• Marknads-
föra

• Knyta till sig
partners

• Sluta ”avtal”

• Skriva 
ansökningar

• Bilda 
partnerskap

• Ordna 
utlysningar

• Lämna in!
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 November December Januari februari Mars  April Maj Juni  Juli  Augusti September Oktober 

Partnerskapsträff 26/ 11           Avslutande 
partnerskapsmöte 
Gå vidare! 

Styrgruppsmöten 
Efter behov el. varann 
månad 

   Prioritering 
-möte 

        

Arbetsutskott – efter 
behov / 1 ggr månaden 

            

Projektledningsmöten 
Löpande 

            

Jämställdhetsutbildning 
Kurs i jan – febr 
preliminärt 

  1 dagars 
Workshop 
I jan eller  

februari         

Mobiliseringsfas             

Partnerskapsbörs    I slutet av 
månaden 

        

Enkätstudie 
Civilsamhällets insatser 

            

Forskningsstudie – 
civilsamhälle och 
arbetsmarknadspolitik 

           Forskningsstudie 
Helt färdig i 
november. 

Arbete i 
arbetsgrupperna 

            

Projektavslutningfas 
Avstämning 
Rapportering  
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Parterskapsbörs: 

- Under två dagar presentera idéer, samla partners mer definitivt, föra 
fram förslag. ”Avtal”

- Styrgrupp prioriterar ett antal idéer som har möjlighet att få stöd i olika 
former. 
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Formulera genomförande-ansökningar

Formulering av ansökningar mars – juni.
Konkret arbete med att enas om inriktning, skriva ansökningar, binda upp 
partners.

- Avslutningsfas: Augusti – 18 oktober.
Kunskaperna förs fortlöpare över till ESF för att utforma/ påverka 
utlysningar. Formell avrapportering osv. 
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- Ni själva
- Pengar till stöd, äska.
- Timersättning för nedlagt 

jobb, äska
- Projektledningen för icke-

byråkrati
- ESF

Mobiliseringsfasen december – februari
Pengar:  190 000 kr
Ersättning timmar: 208 078 kr
Totalt mob fas:   398 000 kr dec - feb

Resurser till förfogande:

Skriva ansökningsfasen: mars – aug
Pengar: 300 000 kr
Ersättning timmar: 971 034 kr
Totalt ansök fas: 1 271 034kr
Totalt = 1 669 034 kr
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Projektledningen: 4 halvtider. 

- Underlättare för ansökningsarbetet
- Ansvariga för samordning Partnerskapsbörsen
- Spindlar i nätet, mäklare….se liknande, hålla ESF informerade och 

förberedda.
- Stödja Styrgruppen med underlag
- Kommunikationssamordning, nyhetsbrev, hemsida
- Rapportering mot ESF
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Ett projekt

De två projekten ”Partnerskapet för ett inkluderande arbetsliv” (Dnr: 2015/00493) och 
”Civilsamhälle integration och arbete” (Dnr: 2015/00495) ska ledas av en gemensam styrgrupp. 
När projektet i sin helhet ska benämnas ska namnet ”Partnerskap för integration och 
arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi” (PIACS) användas. 
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Partnerskapsmötet

Högsta beslutsmötet i projektet är partnerskapsmötet vilket sker en gång då projektet inleds och en 
gång vid projektslut. Alla projektpartners har en röst. Strävan är att beslut fattas i koncensus. Om 
koncensus inte uppnås, kan beslut fattas med kvalificerad majoritet, dvs 75% av vid 
styrgruppspartnerskapsmöten deltagande partnerorganisationerna. Vid projektets ingång innebär 
det att 26 partners minst måste ställa sig bakom beslut om alla är närvarande. 
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Styrgruppens sammansättning

3. Styrgruppen ska bestå av maximalt 12 ledamöter, varav två ska representera de två 
projektägarna Coompanion Sverige (formellt Coompanion service AB) och Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning och ska säkerställa att projektet utförs i enlighet med ESF-
rådets beslut, policy och regler. 
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Beslut i styrgruppen

4. Styrgruppen ska sträva efter att fatta beslut i koncensus. I fall där koncensus inte kan 
uppnås fattas beslut med kvalificerad majoritet, dvs minst 75% av de närvarade 12 
ledamöterna. Det betyder att minst 9 ledamöter måste ställa sig bakom ett beslut för att det 
ska gälla. 

5. En ordförande och vice ordförande ska utses av styrgruppen vilka leder styrgruppens möten.

6. Styrgruppens möten ska träffas c:a var sjätte vecka och protokollföras och protokollet ska 
tillgängliggöras för alla projektpartners skyndsamt. 
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Arbetsutskott

7. Styrgruppen får besluta om att inrätta ett arbetsutskott som ansvarar för delegerat beslutsfattande 
mellan styrgruppsmöten. 

8. Arbetsutskottet ska bestå av två ledamöter från projektägarna. Arbetsutskottet får adjungera 
personer från projektets kansliresurs. 

9. Arbetsutskottet ska förbereda samt följa upp styrgruppsmöten. Arbetsutskottet ska fatta beslut 
om godkännande/attest av kostnader inom ramen för budget och de ramar i övrigt som styrgruppen 
bestämt. För beslut i arbetsutskottet krävs koncensus. 
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Kansli

10. De kansliresurser som projekten förfogar över ska se styrgruppen som sin uppdragsgivare även 
om deras formella arbetsgivare är Coompanion, Forum eller annan organisation. Kansliet ska arbeta 
för att alla partnerorganisationer, oavsett i vilken formell ansökan de finns, ska kunna bidra till och få 
ut maximalt av projektet. 

11. Kansliresursen leds av två huvudprojektledare, vilka ansvarar för formell rapportering till ESF-
rådet, i samverkan med de två projektekonomerna, Olle Alexandersson och Lars Petrini. 

12. ESF-rådet har begärt att få månatliga uppdateringsrapporter, inklusive ekonomisk rapportering 
vilka beskriver vad som sker i projekten. Dessa två rapporter författas av projektledarna och 
projektekonomerna, vilka ska hålla en löpande dialog. Rapporterna ska biläggas styrgruppens 
protokoll. 
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Kompetensutveckling om 
Civsam/social ekonomi för 

myndigheter 

Stödstrukturer sociala företag

”Grön omställning och jobb”

Upphandling IOP med sociala 
kriterier

Civilsam/social ekonomi och 
krympande kommuner

Samverkan myndigheter och 
civsam/social ekonomi

Stödja till hälsa

Utbildning/ bildning

Integration
Kompetensutveckling och 
kapacitetsstärkande 
civilsam/social ekonomi
Ägarskifte
Solcellsparker och socialt 
företagande
Finansiering
Certifiering
CSR
?
?
?
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Frågor, kommentarer


