
De fyra ESI-fonderna 

I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: 

• Europeiska jordbru ksfonden för landsbygd sutveckl ing ( EJFLU ) 
• Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (EHFF) 
• Europeiska reg ionala utvec llingsfonden (ERUF) 
• Europeiska socialfonden (ESF) 

I nvestering i gemensam ma projekt 

Fonderna ska investera i projekt som arbetar mot gemensamma mål. De tio tematiska mål som 

projekten arbetar mot finns beskrivna i den partnerskapsöverenskommelse som Sverige tecknar med 

EU-kommissionen. Arbetet ska bidra till att främja synergier och undvika överlappningar mellan 

fonderna. 

Här ser du vilka uppdrag varje fond har och hur de tematiska målen fördelar sig mellan dem. 
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Jordbruks
verket 2015-06-29 

Öppningsplanen har skjutits fram 

Jordbruksverket har tvingats justera öppningsplanen för lokalt ledd utveckling vilket försenar 

handläggningen av projekt. Det beror på att inom reformarbetet med nya regler för 

jordbrukarstöden och samtidigt nytt landbygds- och fiskeriprogram har lett till att Jordbruksverket 

under året tvingats prioritera hårt för att klara målen med givna medel och resurser. 


I det här sammanhanget har jordbrukarstödens utbetalningar prioriterats högst, vilket i sin tur har 

fått konsekvenser för landsbygds- och fiskeriprogrammens införande med förskjutningar i tidsplanen . 

Det gäller även införandet av lokalt ledd utveckling. 


Vad beror förseningen på? 

Det handlar om mer komplexa regelverk än vad som gick att förutse samt sena regelverk och 

förändringar i regelverk. Jordbruksverket har också haft svårt med bemanningen för att det inte finns 

fler verksamhetsexperter att tillgå och det periodvis inte går att hitta fler utvecklare att hyra in. 


Hur påverkar den uppskjutna tidsplanen möjligheterna för LAG att fatta LAG-beslut om 


prioriteringar av projekt? 


Det blir försenat. LAG-beslut kan fattas först när handläggningen startat i mars. 


Hur använder man tiden till mars på bästa sätt? 


Ju mer som är klart innan mars, desto enklare kommer arbetet med lokalt ledd utveckling att kunna 


komma igång 2016. Det finns mycket arbete att göra t.ex: 


genomföra informationsinsatser om strategin 


arbeta med utveckling av projektideer 


arbeta med utbildning av LAG och personal 


delta på de nationella nätverksträffar som kommer att anordnas 


Påverkar den uppskjutna tidsplanen möjligheterna att formellt få leaderområdet godkänt och 


kunna öppna leaderkontor? 


Nej. Det är ingen skillnad mot tidigare. LAG kommer också att kunna påbörja driftsprojektet under 


hösten 2015, så snart man fått startbeslut från Jordbruksverket. 


Om man räknat med att vissa av projekten skulle starta i höst. Kan man på något sätt godkänna 


dem "preliminärt" så att de kan komma igång? 


Nej. För att kunna fatta LAG-beslut om prioriteringar måste handläggningen vara genomförd. 


Kan man inte sköta handläggningen manuellt så länge? 


Det är mycket tveksamt. Inte som vi bedömer det just nu men vi håller på att utreda möjligheten. 


Är det säkert att handläggningen kommer igång i mars? 


Ja, om öppningsplanen håller. 




Hur kan LAG klara finansieringen när pengarna för driften dröjer? 


LAG får använda sin övriga offentliga medfinansiering till dess att driftsstödet betalats ut . 


Aktuell Öppningsplan 2015-06-25 

Ansöka om driftsstöd på papper. (Obs! ändrat!) Tidigast 8 oktober (om det finns startbeslut) 
2015 

Ansöka om projektstöd. Början på januari 2016 

Ansöka om driftsstöd digitalt Början på januari 2016 

Handläggning av ansökan för projektstöd Början på mars 2016 

Handläggning av utbetalning av projektstöd. Början av april 2016 

Handläggning om utbetalning av driftsstöd. Början av april 2016 



Fördelningsnyckel mellan finansiererna 

Perioden 2007 - 2013 Fördelning sex år + ett år 

Kommun Invånareant. % - sats Kr. Ärligen Tot. Perioden Förskott 2014 

Bollnäs 19384 15,45% 248500 1491000 

Hudiksvall 22154 23,75% 383700 2302000 383700 

Ljusdal 19384 20,77% 334000 2004000 334000 

Nordanstig 9847 10,50% 168900 1013 000 168900 

Ovanåker 11873 12,68% 204000 1224000 204000 

Söderhamn 14450 15,50% 249300 1495000 249300 

Härjedalen 1,39% 44700 268000 

98961 100% 1.633.100 9.634.950 1,339,900 

Reg. Gävleborg Efter rekvisition 9.634.950 

Perioden 2014 - 2020 Fördelning sju år 

Havs- och Fiskerifonden 

tot. Budg. 7.531.347 

Kommun Invånareant. % - sats Kr. Ärligen Tot. Perioden Ärligen Period 

Bollnäs 26141 20% 180528 1263692 19.448 136.136 

Hudiksvall 36829 28,30% 255446 1 788 126 27.519 192.633 

Ljusdal 18931 14,60% 131 785 922496 14.197 99.380 

Nordanstig 9491 7,30% 65892 461248 7.098 49.690 

Ovanåker 11354 8,80% 79432 556025 8.557 59.900 

Söderhamn 25442 19,60% 176915 1238419 19.059 133.414 

Härjedalen 1869 1,40% 12638 88459 1.362 9.930 

Totalt 130057 100% 902.637 6.318.465 97.240 680.683 

Reg.Gävleborg Efter rekvisition 6.318,465 Rekvisition 680.683 
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Integration Gävleborg 2.0 

Carina Löfgren, Strateg regional utveckling och tillväxt, Robert Larsson, Länsstyrelsen Gävleborg 

regiongavleborg.se 

http:regiongavleborg.se


~ Region 
~ Gävleborg 

Uppdragen - integration och mångfald 


Uppdrag: 

Regional utveckling och tillväxt 

• 	 Samordna regionala och Ilokala aktörer i 
syfte att stärka det r~qionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet i G"åvleborgs län. 

• 	 RUS - Vi,sion o Mål stärkta indivlider, 
smart samverkan, tillgängliga miljöer. 

• 	 Integrera och utveckla ett integrations
och mångfaldsperspektiv i det regionala 
utvecklings- ocn tillväxtarbetet. 

Länsstyrelserna 

• 	 Överenskommelser mottagande och bosättning 
av nyanlända invandrare. 

• 	 Regional samverkan kommuner, myndigheter, 
företag och organisationer, aktiviteter för 
nyanianda. 

• 	 Stödja komlmuner i samordningen av kommunal 
verksamhet, (sfi och samhällsorientering). 

• 	 Följa upp in~atser för nyanlända på regional och 
kommunal nivå. 

• 	 Förhandling, (kommunerna) ensamkommande 
barn. 

regiongavleborg.se 


http:regiongavleborg.se
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Nuläge - fakta 

• Arbetsmarknad med behov av "rätt" kompetens 

• Låg utbildningsnivå 

• Hög arbetslöshet 

• Matchningsproblematik 

• Fler företag! 

• Analys - bild av Gävleborg 

• Strategi - handlingsplan ? 

• Hög ohälsa 

regiongavleborg.se 

• Invandrarföretag utgör generellt 16% av landets företag, 
omsatte 2012, 212 miljarder. 

• 8? 000 företag, 350 000 anställda 

• 32% är kvinnor, 10% unga företagare, högre andelar än bland 
etniskt svenska företagare. 

• Mindre än 10% av företaQen i Gävleborg ägs av personer med 
utländsk härkomst mot 25% i Stockholm 

• Starkaste branscher; Handel, hotell o restaurang, juridik samt 
verksamheter inom ekonomi. 

• Fungerar ofta som instegsarbetsgivare för unga. 

• Generellt större andel högutbildade företagare i förhållande till 
"svenska" företagare. 

http:regiongavleborg.se
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Integration Gävleborg 2.0 

Vad? 

Syfte: Att samla, stärka och Mål: Ett fungerande 
utveckla integrationsarbetet i länsövergripande samarbete för 
Gävleborg. kunskapsutveckling /information, 

nätverksarbete, 
projektutveckling, 
verksamhetsstöd m.m. 

regiongavleborg.se 


http:regiongavleborg.se


~ Region 
~ Gävleborg 

Integration Gävleborg 2.0 


Hur? 
Region Gävleborg och Länsstyrelsen 
Gävleborg tar tillsammans ansvar tör 
stöd och nätverk tör integrationstrågor 
i länet; Integration Gävleborg 2.0. 

regiongavleborg.se 

http:regiongavleborg.se
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Integration Gävleborg 2.0 


Vilka? 

• 	 RG, Lst, Kommunerna, 
Migrationsverket, Af, HiG, 
Näringslivsaktörer, ideella 
aktörer m.fl. 

regiongavleborg.se 


http:regiongavleborg.se


Strategisk 

~ Region Ledningsgrupp 
+ adj: Lst, ~ Gävleborg Migrationsverket, Af 

Integration Gävleborg 2.0 t 

"En ny verksamhet flyttar in" 


Styrgrupp 

Processforum 

RG, Lst ~ 
Migrationsverket 

Af /. 
Kommunema 

HiGm.f1. 

Vård o 
omsorgsb 
ranchen 
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Integration Gävleborg 2.0 


Region Gävlebo,rg, intern org. 


Stan 
.tegiskt stö_~ 

Genomförandestöd 
H-resurs m.fl. 

7 

regiongavleborg.se 


Koncernledning . 

I --i Iri~--"'-l~ -I >'l~ i;r)~' 151--

• 	 Projekt (i syfte att förändra o 
utv) 

~. 

• 	 Kompetenshöjning (om 
målgrupper, uppdrag etc.) 

• 	 Genomgånglkvalitetssäkring av 
interna rutiner, system etc 

http:regiongavleborg.se
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Integration Gävleborg 2.0 
process 2015 
Maj-Juni 


Förankring hos och med aktuella aktörer, internt och externt; kommuner, Migrationsverket, Af, Näringslivsorg. MJI. 


Augusti 


Socioekonomisk analys tas fram (del av övrig analys), Igångsättning av ett flertal interna och externa projekt. 


September- Oktober 


Beslut Strategisk ledningsgrupp 150909 


Uppstartskonferens - Integration Gävleborg 2.0 inkl målbildsarbete, 150915 


Målbildsdag - Söderhamn 151016 


November-December 


Igångsättning, planering, organisering uppstart av plattformsarbete, kommunturne mJI. 


regiongavleborg.se 

http:regiongavleborg.se
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Integration Gävleborg 2.0 
Uppdraget: 

Integrera och utveckla ett integrations- och mångfaldsperspektiv i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. 

Vad? 

Syfte: Att samla, stärka och utveckla integrationsarbetet i Gävleborg. 

Mål: Ett fungerande länsövergripande samarbete för kunskapsutveckling linformation, nätverksarbete, projektutveckling, 
verksamhetsstöd m.m. 


Hur? 


Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg tar tillsammans ansvar för stöd och nätverk för integrationsfrågor i länet; 

Integration Gävleborg 2.0. Ordinarie verksamhet dvs inte ett projekt. 


Vilka? 


RG, Lst, Kommunerna, Migrationsverket, Af, HiG, Näringslivsaktörer, ideella aktörer m.fl. (Genomförs internt inom hela RG) 


N·· ?ar. 


Jan- Maj 2015: Planering, förankring 


Augusti-Oktober 2015: Uppstart, igångsättning 


regiongavleborg.se 

http:regiongavleborg.se

