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Protokoll från Styrgruppsmötet den 18 januari 2016.
Medverkande
Närvarande

Victoria Engman Broadley, Riksföreningen Sveriges Stadsmission
Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva
Eva Carlsson, Tillväxtverket
Pernilla Svebo Lindgren, SKOOPI
Carl Gustavsson, Svenska Röda Korset
Sven Bartilsson, Coompanion
Oscar Appelgren, Arbetsförmedlingen
Rafael Reinoso, ABF – ersättare för Carin Forsberg
Göran Pettersson, Forum
Birgitta Hällegårdh, SKL

Adjungerande

Sara Jöngren, PIACS projektledning
Ludvig Sandberg, PIACS projektledning
Ragnar Andersson, PIACS projektledning
Heidi Sandberg, PIACS projektledning

Inbjuden talare

Jan Edling, Flexicurity (deltog från §1-§4 tom förslagen om utvecklingsidéer

Frånvarande

Olle Svahn/Rebecka Prentell, LSU
Karin Svedberg, Famna

1. Ordförande Victoria Engman Broadley öppnade mötet
Jan Edling var inbjden talare, och hälsades välkommen.
2. Ärendelista fastställdes
Ärendelistan godkändes med tre tillägg:


Tre AU-protokoll som inte skickats ut – hanteras under tidigare protokoll



Rapportering om svårigheter att hantera länkar i kallelsen – projektledningen noterar och
åtgärdar detta till följande kallelse.



Styrgruppen önskade en presentationsrunda – detta lades in direkt efter punkt med
ärendelistan.

3. Presentationsrunda
En runda med presentation av deltagare i styrgruppen genomfördes.
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4. Tidigare protokoll
Styrgruppens protokoll 151210 lades till handlingarna
Projektledningen presenterade kort 3 AU-protokoll:


151202 behandlade främst strukturer och roller.



160108 behandlade främst innehåll och projektidéer, och hur projektcheckar skulle
prioriteras.



160115 behandlade främst prioritering av projektidéer.

Styrgruppen hade inget att invända mot protokollen (som är upp till AU att besluta om) och
ställde sig positiva till att dessa läggs upp på hemsidan.
5. Rapporter
 Förorterna som Moder Svea glömde
Jan Edling berättade om sin rapport om 38 förorter i Sverige där människor mår väsentligt sämre
och har sämre förutsättningar än andra. Grunden för studien är SCB-statistik, och den visar att
dessa områden med hög andel invandrare har tuffare livsförhållanden. Rapporten – och även Jan
Edlings andra rapport ”Strukturomvandling och social integrering” – finns på PIACS hemsida som
inspirationsmaterial.
 Förslag till utvecklingsidéer
Projektledningen presenterade kortfattat en analys av utvecklingsidéerna utgående från två olika
analyser; verksamhetsområde eller målgrupper. Båda analyserna ger utrymme för eftertanke och
behov av vidare arbete för att öka möjligheten att de kan bli finansiera projektidéer på
genomförandestadiet.
 Kartläggning
Projektledningen redovisade arbetet med en kartläggning av det civila samhällets/social
ekonomis befintliga verksamheter med roll för arbetsmarknadspolitiken, och hur arbetet
hanteras så långt.
 Forskningsöversikt
Projektledningen beskrev arbetet med en forskningsöversikt, samt diskussioner inom området.
Ett anbud har antagits från Tanke och Handling, som knutit till sig professor emeritia Ulla-Carin
Hedin. Fokus för rapporten är vilken forskning det finns på civilsamhället/social ekonomis
koppling till arbetsmarknaden. Styrgruppen kommer att få en första redovisning i juni, och
slutrapporten läggs fram i oktober.
 Ekonomiska förhandlingar
Projektledningen beskrev att förhandlingarna om budgetförändringar ännu inte slutförts, och
kommer att återkomma vid nästa möte.
6. Förslag om styrgruppens beslut efter Partnerskapsbörsen
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Styrgruppens arbete med att fatta beslut efter partnerskapsbörsen diskuterade. Projektledningen
föreslår att beslutet om vilka projektidéer som ska ges fortsatt stöd hanteras någon vecka efter
partnerskapsbörsen, då beslutet behöver förarbetas enligt urvalskriterierna.
Urvalskriterierna antogs i december. Projektledningen har tagit fram ett fördjupat underlag med
mer information kring ESFs texter. Detta förtydligande presenterades, och styrgruppen ställde sig
positiv till använda detta.
7.

Övriga frågor

Deltagande vid partnerskapsbörsen diskuterades. Styrgruppen gav projektledningen i uppdrag att ta
fram ett underlag kring deltagande, och att kommunicera detta med dem per mail. .
8. Nästa styrgruppsmöte och mötets avslutande.
Styrgruppen satte ett nästa möte till den 1:e mars 2016, kl 13.30-15.30 på Arbetsförmedlingens
huvudkontor.
Styrgruppen föreslog också att planering av de kommande mötena görs redan nu – förslagsvis via
Doodle.

Justerat av:
Victoria Engman Broadley, Mötesordf

Sekreterare: Heidi Sandberg, projektledningen, PIACS.

Projektägare

Datum

Plats

