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Partnerskapsmöte 2015-11-26
Partnerskapet höll ett gemensamt möte den 26 november när ramar och rutiner för arbetet sattes
upp. Rapporten från den formella delen av mötet finns längre ned.

ESF-rådet information
Ann-Marie Heikkilä från ESF-rådet, som är handläggare för projekten presenterade hur ESF-rådet
resonerat om de två ansökningarna. Myndigheten ansåg att de inte skulle fylla hela sitt uppdrag om
inte båda ansökningarna godkändes eftersom de ur lite olika synvinklar handlar om
civilsamhället/social ekonomis bidrag till arbetsmarknadspolitiken.
Ann-Marie var tydlig med att den nationella handlingsplanen särskilt lyfter fram civilsamhälle och
social ekonomi. Anne-Marie betonade särskilt att vi i hela projektet och även de projektförslag som
arbetas fram bör ha god koll på de horisontella perspektiven; jämställdhet, icke-diskriminering,
tillgänglighet och hållbar utveckling.
Läs mer på ESF-rådet. http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/

Information från projektet
Ragnar Andersson och Ludvig Sandberg gick igenom en presentation om vad som hänt och vad fokus
i projektet är. Du hittar den presentationen här:
De två förstudieprojekten kommer att agera som ett – med en partnergrupp (där varje organisation
har en röst) som väljer en styrgrupp, och som i sig utser ett AU. Styrgruppen blir därmed
uppdragsgivare åt projektet. Det är centralt att alla partners ser att förstudieåret innebär en stor
möjlighet för oss aktörer. Genom det utvecklingsarbete vi genomför kommer vi att kunna peka ut
vad som kan och bör göras under de följande åren – och därmed förbereda oss kring att vara tydliga
aktörer i det arbetet.
I slutet av presentationen ställde ett antal av partnerorganisationerna olika frågor som diskuterades.
I sammanfattning var det följande saker som var aktuella:






Diskussion av vilka projektidéer och grupper som redan finns, och att alla har möjlighet att
bidra med nya idéer. Att det inte finns en begränsning att söka framtida ESF-projekt som
grundar sig på att man är med i partnerskapet. Om arbetet ska resultera i färdiga
ansökningar eller designidéer – där ESF säger sig vilja ha tydliga underlag, men där mer
utarbetade projektförslag sannolikt kan bidra mer till vad som efterfrågas.
Förväntningar på projektledningen: bidra med underlag kring de horisontella kriterierna.
Projektledningen bör också ta initiativ till de transnationella delarna och samla möjligheter
från delar av partnerskapet. Lyft fram det som redan finns! Projektledningen bör också tänka
på de horisontella perspektiven i att ge oss stöd att inkludera målgrupper under
projektarbetet, samt använda de kunskaper som finns hos organisationerna
Partnerskapet projekt ska ta ett helhetsgrepp och handla om hela arbetsmarknadskejdan –
inte bara socialt företagande.
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Andra fonder: både under förstudien och i framtida projekt är det bra om vi tänker på fler
nivåer – våra projekt kan använda sig av de nationella kunskaperna men ha fokus på
regioner. Vi kan lägga in tankar om finansiering från olika ESF-fonder (och andra).
Tillväxtverket vill tips om att de ha en speciell utlysning just nu med fokus på snabbare
integration. Mer info hittar du här:
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/ansokaochrapportera/ansokningsomgangar/pagae
ndeansokningsomgangar/medeltillforstudierochpilotprojektforsnabbareintegration.5.2f79a9
231506ca11376546c6.html
En huvudinriktning under förstudien är att vi blir bättre på att visa vad vi gör, så att både
myndigheter, nationella företrädare och lokalt verksamma blir bättre på att se och beskriva
det de gör som en del av arbetsmarknadspolitiken.

Ekonomi och formalia
Coompanions ekonom Olle Alexandersson gick igenom en del av reglerna inför ekonomi och formalia
i projektet. Det är viktigt att alla har koll på vad de ska redovisa, både för medfinansiering och för att
begära ut pengar. Månadsrapporter om nedlagd tid bör redovisas den 10:e varje månad.
Ett samtal om resebeställningar fördes – projektledningen återkommer om frågan.
Mer info om redovisning av tider hittar du här http://www.esf.se/sv/Varafonder/Socialfonden1/Genomfora/Hur-ska-jag-redovisa/Redovisa-i-projektrummet/
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Partnerskapsmöte
1. Mötet öppnades av Ludvig Sandberg
2. Partnerskapet valde följande personer till mötet:
A) Mötesordförande blev Staffan Nilsson, Hela Sverige ska Leva
B) Mötessekreterare blev Heidi Sandberg, Forum
C) Justerare & rösträknare blev Erik Wagner, IOGT och Ann Wedin, Röda Korset
3. Partnerskapet diskuterade röstlängden. Två nya partnerorganisationer har tillkommit;
Stiftelsen Stockholms folkhögskola och RFSL. Du hittar röstlängden här
27 närvarande organisationer fanns i röstlängden.
En sak behövde ändras på röstlängdslistan :
a. Sensus Stockolm Gotland är fel. Bör vara Riksföreningen Sensus
Partnerskapet fastställde röstlängden med dessa korrigeringar.
4. Partnerskapet diskuterade arbetsordning för styrgrupp, arbetsutskott och kansli. Du hittar
den här: http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2015/11/beslutsordningfinal.pdf
a. Under punkt 1 ska ordet styrgruppsmöten ändras till partnerskapsmöten
b. Under punkt 9 ska texten ändras till ”Arbetsutskotten ska förbereda och följa upp
styrgruppsmöten i samråd med ordförande och/eller vice ordförande”
Partnerskapet godkände beslutsordningen med tilläggen.
5. Partnerskapet diskuterade den översiktliga projektplanen. Du hittar den här:
http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2015/11/Förslag-till-processplan-PIACS-tillden-26-nov-2015.pdf
a) Partnerskapet ville föra fram att även projektplanen bör synliggöra de horisontella
kriterierna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbarhet
b) Partnerskapet ville lyfta fråga om att möten bör förläggas till tider mellan 10-15 för
att säkerställa jämställdhet.
Partnerskapet antog den översiktliga projektplanen.
6. Partnerskapet diskuterade val av representanter till styrgruppen.
Partnerskapet valde först att vika två platser i styrgruppen för representanter från
projektägarna.
14 representanter är föreslagna till de övriga 10 platserna. Varje partnerorganisation fick
möjlighet att rösta på 10 representanter.
Partnerskapet valde följande representanter till styrgruppen, i bokstavsordning:
 Oskar Appelgren från Arbetsförmedlingen
 Sven Bartilsson från Coompanion
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Eva Carlsson från Tillväxtverket
Viktoria Engman-Broadley från Riksföreningen Sveriges Stadssmissioner
Karin Forsberg från ABF
Carl Gustafson från Röda Korset
Birgitta Hällegård från SKL
Staffan Nilsson från Hela Sverige Ska Leva
Göran Pettersson från Forum
Olle Svahn från LSU
Pernilla Svebo Lindgren från SKOOPI
Karin Svedberg från FAMNA

7. Partnerskapet diskuterade intresset för att delta i en arbetsgrupp om partnerskapsbörsen.
Sensus, ABF, Tanke och Handling samt Stiftelsen Stockholms folkhögskola anmälde sitt
intresse.
Partnerskapet gav projektledningen i uppdrag att samla en grupp för detta.
8. Partnerskapet diskuterade behovet av att inrätta en kommunikationsgrupp-arbetsgrupp.
Partnerskapet gav projektledningen i uppdrag att samla en grupp för detta.
9. Ordförande Staffan Nilsson tackade alla parter för deras medverkan och avslutade
partnerskapsmötet
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Justering

Staffan Nilsson
Ordförande
Hela Sverige Ska Leva

Erik Wagner
Justerare
IOGT-NTO

Victoria Engman-Broadley
Vice ordförande
Riksföreningen Sveriges
Stadsmissioner

Ann Wedin
Justerare
Röda Korset

Projektägare

Heidi Sandberg
Sekreterare
Forum – idéburna
organisationer med social
inriktnig

