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Svenska ESF-rådet Huvudkontoret 

Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr 

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle 

Telefon: 020-33 33 90 

Fax: 08-579 171 01 

Webbplats: www.esf.se 

 

Minnesanteckningar för Övervakningskommitténs (ÖK) arbetsutskott 

den 10 november 

Tid:  10 november 2022 kl. 10.00-12.00 

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, lokal Enkelheten 

 

Närvarande: Ordförande Anna Ericsson (DO), Paola Moscatelli Bergnéhr (Arbetsförmedlingen, AF),  

Sofia Gagnert (Försäkringskassan, FK), Åsa Bergqvist (Arbetsmarknadsdepartementet, A-dep), Elin 

Landell (Arbetsmarknadsdepartementet, A-dep),  Gunnar Anderzon (SKR), Håkan Gustavsson 

(TCO), Håkan Forsberg (Svenska ESF-rådet), Jonas Bergström (Svenska ESF-rådet), Anita Ivarsson 

(Svenska ESF-rådet, sekreterare), Jenny Glumoff (Svenska ESF-rådet); Jonas Lindén punkt 7 samt 

Jonna Källström- Böresson och Seth Sander medverkade digitalt via Zoom. 

 

Frånvaro:  Marita Öberg Molin (Coompanion), Elisabeth Wallenius (Funktionsrätt Sverige), Mattias 

Schulstad (LO), Ida Nelson (Naturvårdsverket) samt Företagarna (vakant) 

 

1. AU-mötet öppnas  

Ordförande Anna Ericsson hälsade alla välkomna.  

 
2. Godkännande av agenda  

Agendan godkändes.  

 

3. Minnesanteckningar frånföregående sammanträde 26/4 2022. 

Inga synpunkter.  

 

4. Information, Arbetsmarknadsdepartementet (A-dep) – Åsa Bergqvist 

 

Åsa informerade kort om den nya regeringen och att nya statsråd är på plats.  

Ny arbetsmarknadsminister är Johan Persson och ny statssekreterare är Sophia Metelius. 

Den 23 september godkände EU-kommissionen programändring av 2014–2020 med anledning av 

Care. Det möjliggör 88 miljoner EUR under perioden 2022–2023 och som avser massflyktsinitiativet.  

Nu finns det även en svensk förordning,  2022/1379, som trädde kraft 20 september. Den 

kompletterar bestämmelser i EU-förordningen. 

 

SKR hade en fråga om budget, om regionala medel och koppling hur man vill använda medel, 

partnerskap med mera? Gunnar Anderzon citerade:  

”Regeringen ser möjlighet att använda socialfonden och regionalfonden till arbetsmarknadspolitiken” 

Varför betonar regering det? 

Åsa svarade att det är ingen nyhet i förhållande till tidigare och att budgetproppen har tagits fram 

under tidspress (3 v) och hänvisar till det som står där.  

Från ESF-rådet sida har man inte hört något om det. En snabbt framförhandlad budget. 

I regleringsbrev bakåt i tiden har det funnits speciella delar till exempel RUA. Det påverkar inte 

partnerskap och ÖK att skriva in det i regleringsbrevet. I så fall är det en programändring. 
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5. Information, Svenska ESF-rådet - Håkan Forsberg  

 

Håkan informerade om vad han avser att informera om på ÖK-mötet den 7 december. 

- Socialfondsrapporten kommer att presenteras av Joacim Rova Grevstig (ESF-rådet) 20 min  

- Återkoppling till ÖK på de förslag om urvalskriterier som beslutades på ÖK i augusti. 

- Information om två revisioner som nu pågår: Revisionsrätten och revision av ESV. 

- Svenska förordningen är beslutad och att det finns en föreskriftsrätt i myndigheten.  

- Beslutsvillkor i stället för föreskrifter. Bra för projektägare och enkelt om vi vill ändra något – 

myndighetsbeslut. 

- Information om Care, hur det går, två delar (PO2 och React), 880 miljoner kr. Stor efterfrågan och 

hittills har 270 miljoner beviljats. Från Folkbildningsrådet har det inkommit 120 miljoner. Projektet 

pågår till 30 september 2023. Spridning i landet, mest i södra Sverige och Stockholm, glest norröver. 

 

Åsa Bergqvist lyfte även Repower EU – ett initiativ om energikrisen. Finns i den fondgemensam 

förordningen och att man kan föra över till andra instrument, fortfarande under förhandling under EU-

nivå. Flytta medel från socialfonden. 

 

Gällande utvärdering av Care informerade Jenny Glumoff att ett avtal precis har tecknats med 

utvärdering av React och där Care ligger med som en option. ESF-rådet kommer sannolikt att 

använda optionen eftersom myndigheten nu gör en utlysning på de medlen. 

 

Anna Ericsson undrade över förslag på projektbesök inom React och Care?  

Håkan menade att det är för kort tid till december-mötet för projektbesök.  

Möjligtvis på mars-mötet 2023. Ett alternativ är också att AF berättar om sitt arbete ev. på mars-

mötet. Paola tar bollen. 

 

Håkan informerade även om utlysningar efter ÖK-mötet i augusti som förnärvarande är i 

beredningsfasen. Det är översökt i projekt för unga skolungdomar och för långtidsarbetslösa (300% 

på vissa platser), inte lika högt på kompetensförsörjning och även fattigdomsbekämpning ligger 

något över. Mest översökt är programområde E (hög medfinansieringsgrad). ESF prioriterar. 

Diskussion även kring POC, att samordningsförbunden har varit aktiva (FK), att AF i södra Sverige 

sökt pengar i POA som egen aktör (projektägare) och att AF har aviserat att göra stora insatser. 

Den nationella enheten vid myndigheten har möjlighet att lysa ut igen om det finns medel kvar. 

Utlysningsplanerna är klara och publicering sker preliminärt i december (även för regionala planer). 

Partnerskapen (SFP) är på plats och fungerar i viss mån. Viss ändring med anledning av 

regeringsskiftet. 

Sofia Gagnert (FK) hade en fråga om nominering i partnerskapen, hur man ska nominera och utse 

kvinna/man samt hur man får mer information kring detta.  

Åsa Bergqvist svarade att det finns en lag om hur SPF ska vara sammansatta och att frågor bör 

ställas i första hand till ordförande/alternativt till sekretariat till SFP, i respektive region. 

 

6. Förslag till arbetsordning 

- Beslutsfattande 

- AU:s roll och uppdrag 
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På ÖK-mötet i augusti togs beslut om några ändringar i förslag till ny arbetsordning för 

programperiod 2021–2027 (ändringar finns i justerat protokoll).  

Det kvarstår några delar som är gulmarkerade i utskicket inför dagens AU-möte och där beslut 

förväntas fattas på decembermötet. 

De gulmarkerade områdena gäller:  

1.1 Upprättande 

Ett tillägg i texten: ”fonderna inom EU:s sammanhållningspolitik, samt förordning (2022:1379) om 

förvaltning av program för vissa EU-fonder” 

3.4 Beslutsprocess 3.4  

Tidigare skrivning (2014–2020) avsåg att beslut ska vara enhälligt (minst hälften av ledamöterna 

biträder beslutet). Nytt förslag är att beslut fattas med kvalificerad majoritet där minst två tredjedelar 

av de närvarande ledamöterna eller deras ersättare biträder beslutet. 

3.6 Skriftlig procedur (per capsulam) 

Justering i text med förslag: ”synpunkter från minst en tredjedel av ledamöterna som innebär att 

förslaget avvisas föranleder en ny process” och att ”ÖK anses ha fattat beslut när alla skriftliga 

synpunkter har beaktats/besvarats eller återkallats och minst två tredjedelar av ledamöterna har 

tillstyrkt beslutet” 

4.1 Arbetsutskott 

En formalia – tidigare horisontella principer HP, numera övergripande principer (jämställdhet, icke 

diskriminering och likabehandling).  

AU:s roll och sammansättning också kvar till nästa beslut. 

 

Elin beskriver skälet till ändring av beslutsprocessen, att varje ledamot har en röst och att det är 

ovanligt att ha krav på enhälliga beslut. Det stora skälet till ändring är att i beslut i enhällighet kan en 

ledamot försena ett beslut av en programändring. Enhällighet innebär veto. Vid kvalificerat majoritet 

kan en enskild ledamot inte ”bromsa”. 

 

FK och SKR ansåg att det har fungerat bra som tidigare med enhällighet, att det är en styrka att 

komma överens och att därför behålla enhällighet. 

TCO har tagit fasta på Elins ingång och förordar förslaget till ny skrivning. 

FK har inte berett frågan men för att undvika långdragen process på ÖK-mötet i december är det bra 

med goda förberedelse inför ÖK-möte. Elin bör även tydlig beskriva på ÖK-mötet att det kan bli 

konsekvenser för viktiga beslut (programändring) om en organisation sätter stopp för ett beslut. 

DO delade samma uppfattning som FK. 

Elin skriver ett PM inför ÖK som skickas ut till ledamöterna i ÖK. 

Jonas Bergström önskar gärna konsensus i arbetssättet i ÖK. 

 

Gällande representation i arbetsutskottet har IFAU blivit tillfrågat men har inte svarat ja. Möjlighet att 

få in dem i utvärderingsfrågor. Utvärdering är viktigt och behov att säkerställa att kompetens finns. 

 

7. Processen att ta fram en utvärderingsplan 

 

Jonas Lindén (tillsammans med Jonna Källström Böresson och Seth Sander via länk) informerade 

kort om processen att ta fram en utvärderingsplan. Det görs inför varje ny programperiod och ska 

arbetas fram av AU och fastställas av ÖK (senast inom 1 år efter att nytt program har beslutats). 
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8. Förslag på kommande projektbesök 
 

Projekt inom React-EU och Care. 

 

9. Förslag på datum för AU och ÖK 2023 

 

AU: 8/2, 12/4, 13/9, 8/11 

ÖK: 8/3, 10/5, 11/10, 6/12 

 

 

10. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

11. Mötet avslutas 

 


