Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det
civila samhället/social ekonomi
(Formellt de två projekten Partnerskapet för ett
inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och
arbete)

Protokoll vid PIACS styrgruppsmöte den 1
mars, 2016.
Plats: Arbetsförmedlingens huvudkontor Hälsingegatan 38 i Stockholm
Vilka: Ordförande Staffan Nilsson, Hela Sverige Ska Leva Victoria Engman-Broadley, Riksföreningen
Sveriges Stadsmissioner, Oskar Appelgren, Arbetsförmedlingen Sven Bartilsson, Coompanion Eva
Carlsson, Tillväxtverket Carin Forsberg, ABF Carl Gustafson, Röda Korset Leif Klingensjö, SKL Göran
Pettersson, Forum Rebecca Prentel, LSU Pernilla Svebo Lindgren, SKOOPI Karin Svedberg, FAMNA.
Adjungerade: Projektledningen för PIACS: Sara Jöngren, Ludvig Sandberg, Heidi Sandberg, Ragnar
Andersson

Dagordning
1. Mötet öppnandes av Staffan Nilsson, tjänstgörande mötesordförande.
2. Ärendelistan fastställdes.
3. Rapportpunkter:
I en direktrapport från medverkade berättades om mötet den 29:e februari mellan
civilsamhälle/social ekonomi, myndigheter och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och
näringsminister Mikael Damberg. I rapporten framhölls det viktiga att ministrarna samarbetar och
att flera positiva steg framåt har tagits. Det konstaterades också att en hel del viktiga frågor
fortfarande var obesvarade. Lars Bryntesson ska snabbutreda förslag för att stärka civilsamhällets
möjligheter till att bidra till arbetsmarknadspolitiken. PIACS-projekten nämndes av flera deltagare på
mötet som en pusselbit inför framtiden. Rapporten godkändes.
Dessutom rapporterade projektledningen från en träff med Svenska ESF-rådet även det den 29:e
februari. Man träffade Ann-Marie Heikkilä och en ny handläggare för våra frågor: Susan Sundqvist
Pettersson, som delar sin tid mellan kansliet för strukturfondspartnerskapet Småland och öarna och
den nationella handlingsplanen. ESF var mycket positiva till arbetet under och efter
Partnerskapsbörsen. Beskedet är fortfarande att det är partners i PIACS som kan söka i kommande
utlysningar PO1 och PO2 under 2016. Längre fram kan man inte uttala sig om än. Det stod klart att
ESF nu ser framför sig att få ett underlag från PIACS utvecklingsgrupper som kan användas för riktade
utlysningar. Dessa utlysningar kommer dock att tematiseras till troligen mellan tre till sex teman. ESF
ser gärna att ansökningarna samordnas så att hela de utlysta medlen tas i anspråk. PO1 kommer
troligen att utlysas i början av april med slutdatum den 31 maj. PO2 ansökan kan komma i
september, men eventuellt senare, med mål att kunna börja senast i början av 2017.
Kompetensutvecklingsinsatser kommer att vara möjliga för såväl anställda som förtroendevalda. Det
finns möjligheter till kompetensutvecklingsinsatser även inom PO2, kopplade till insatser för
deltagare från ESFs målgrupper. Det kommer att utlysas pengar även under 2017 men det är för
tidigt att säga något om inriktning eller omfattning. Inför utlysningarna 2016 kommer det att föras en
dialog med PIACS. Ett möte är inplanerat den 16 mars.
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Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

3. Protokollet för Styrgruppen 180116 lades till handlingarna.
4. Beslut utvecklingsidéer
Projektledningen redovisade principerna bakom ett förslag till fördelning av medel till olika
utvecklingsgrupper. Partnerskapsbörsens arbete innebar en sammanslagning av 43 idéer till 19
utvecklingsgrupper. Dessa har efter Partnerskapsbörsen skrivit samman beslutsunderlag och äskat
medel för fortsatt utvecklingsarbete. Projektledningen har granskat beslutsunderlagen utifrån de
olika beslutkriterierna. Det fanns ansökningar för cirka 3,8 miljoner kr och 1,6 miljoner kr att dela ut. I
analysen var det en ansökan som i sin helhet var en ansökan om ett genomförandeprojekt. Den
ansökan ströks. Kvar blev 18 utvecklingsgrupper som uppfyllde de olika kriterierna. I en del fall ansåg
styrgruppen att vissa insatser mer hörde hemma i ett genomförande projekt. I andra fall så gjordes
vissa korrigeringar när det gällde olika kostnadsslag för att likställa projekten. Efter dessa
korrigeringar gjordes en generell procentuell minskning av projektens kvarvarande budgetar.
Styrgruppen diskuterade projektledningens förslag. Styrgruppens beslut blev att:
1) Säga ja till den fördelning som projektledningen föreslagit i utsänt underlag där 18
utvecklingsgrupper får pengar för att vidareutveckla sina analyser och idéer ytterligare.
2) Att projektledningen skyndsamt skall formulera en text som innebär att styrgruppen gör en
analys där man drar slutsatsen att Svenska ESF-rådet troligen kommer att utforma sina
utlysningar efter 3-6 tematiseringar, och att styrgruppen uppmuntrar utvecklingsgrupperna
att pröva ytterligare samverkan mellan sig och eventuella sammanslagningar där man kan se
sig som ”tårtbitar” i olika genomförandeprojekt. Denna text ska sedan godkännas av
styrgruppens medlemmar innan den skickas ut till utvecklingsgrupperna.
3) Att projektledningen får i uppdrag att arbeta med att i dialog med Svenska ESF-rådet ge
underlag för kommande utlysningar.
4) Att projektledningen får i uppdrag att aktivt arbeta med informationsinhämtning från
utvecklingsgrupperna och stödja deras processer samt stödja eventuella samverkansinitiativ.
5) Att om någon grupp väljer att inte fortsätta processen och göra anspråk på de tilldelade
utvecklingsmedlen, så får A.U i uppdrag att fördela ut dessa pengar till de utvecklingsgrupper
där man ser störst behov.
5. Övriga frågor:
a) Karin Svedberg påpekade att det fanns ett beslut om att styrgruppens möten ska avslutas senast kl
15.00. Dagens möte var ett avsteg från detta. Styrgruppen konstaterade att i fortsättningen ska
tidsgränsen hållas.
b) Rebecca Prentell, rapporterade att Olle Svahn, som Rebecca har ersatt under föräldraledighet,
kommer att fortsätta vara tjänstledig, varför Rebecca går in och representerar för LSU på ordinarie
styrelseplats i fortsättningen. Styrgruppen beslöt att acceptera detta, med acklamation.
c) Heidi Sandberg, Forum, rapporterar att hon slutar på Forum efter tolv år för att arbeta med
Göteborgs Räddningsmission. Det innebär också att hon lämnar projektledningsgruppen för PIACS.
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Styrgruppen gratulerade till det nya jobbet och diskuterade hur hennes tjänst skulle ersättas. Forum
arbetar med frågan.

6. Nästa styrgruppsmöte:
Kommande styrgruppsmöten; den 1 juni och 14 september, diskuterades liksom ett eventuellt behov
av ett ytterligare styrgruppsmöte. Flera har förhinder dessa dagar. Projektledningen fick i uppdrag att
försöka boka in andra tider.
7 Mötet avslutades.

Protokollet justeras av:

__________________________________
Victoria Broadley- Engman, ordf

_________________________________________
Staffan Nilsson, ordf
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