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Datum: åååå-mm-dd  

Nominering av ledamöter till 
strukturfondspartnerskapet i 
Västsverige 2021-2027  

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår förbundsfullmäktige att nominera Olof Lundberg (S), 

Stenungsund, och Mona Dieng (S), Lilla Edet, till det regionala 

strukturfondspartnerskapet i Västsverige 2021-2027.  

Sammanfattning av ärendet 

GR har tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland inbjudits 

att nominera ledamöter till det regionala Strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige för programperioden 2021-2027.  

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna 

ansökningar till Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ i 

Västsverige. Strukturfondspartnerskapen för programperioden 2021-2027 

övertar kvarvarande uppgifter från strukturfondspartnerskapen för 

programperioden 2014-2020. 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av en sammansättning av 

förtroendevalda från regional och lokal nivå samt representanter från berörda 

myndigheter, arbetsmarknadens organisationer, näringsliv och föreningar.  

Förordandet av Strukturfondspartnerskapets förtroendevalda ledamöter 

upphör den sista december 2022 och nya förtroendevalda ledamöter ska 

således utnämnas. Ordförande i det regionala Strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige 2021-2027, utsedd av regeringen, är Kristina Jonäng (C), Västra 

Götalandsregionen. Ordföranden ska utse övriga ledamöter.     

Från Västra Götaland ska följande förtroendevalda utses: 

• Fyra representanter för Västra Götalandsregionen, varav en 

ordförandekandidat 

• En representant från delregional nivå 

• En representant från Göteborg stad 

Varje kommunalförbund erbjuds att nominera två personer, en man och en 

kvinna, till ledamotsposten för delregional nivå. Partnerskapet strävar efter en 

jämn könsfördelning och geografisk spridning i Västsverige. Förslag på 

nomineringar bör vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 20 

januari 2023. 

Valberedningen föreslår förbundsfullmäktige att från Göteborgsregionen 

(GR) nominera Olof Lundberg (S), Stenungsund, och Mona Dieng (S), Lilla 

Edet, till strukturfondspartnerskapet för programperioden 2021-2027.  
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Beslutsunderlag 

Inbjudan att nominera SFP förtroendevalda kommunalförbunden 

Nomineringar till SFP 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Enligt sändlista 

 

 

Inbjudan att nominera ledamot till det regionala 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige för programperioden 2021-2027 
 

Regeringen har den 7 juni 2022 utsett undertecknad Kristina Jonäng, Västra 

Götalandsregionen till ordförande i det regionala Strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige för programperioden 2021-2027. Det är ordföranden som ska utse övriga 

ledamöter i det regionala strukturfondspartnerskapet. Se bilaga 1 Regeringsbeslut 2022-

06-07.  

 

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna ansökningar till 

Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ i Västsverige.  

 

Strukturfondspartnerskapen för programperioden 2021-2027 övertar kvarvarande 

uppgifter från strukturfondspartnerskapen för programperioden 2014-2020.  

 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av en sammansättning av förtroendevalda 

från regional och lokal nivå, representanter från berörda myndigheter, arbetsmarknadens 

organisationer, näringsliv och föreningar. Förordandet av Strukturfondspartnerskapets 

förtroendevalda ledamöter upphör sista december 2022 och nya förtroendevalda 

ledamöter ska således utnämnas.  

 

Från Västra Götaland ska följande förtroendevalda utses:  

• Fyra representanter för Västra Götalandsregionen, varav en ordförandekandidat 

• En representant från delregional nivå 

• En representant från Göteborg stad  

 

Ni erbjuds att nominera två personer, en man och en kvinna, till ledamotsposten för 

delregional nivå.  

 

Partnerskapet strävar efter en jämn könsfördelning och geografisk spridning i 

Västsverige.  

 

Förslag på nomineringar bör vara oss tillhanda senast den 20 januari 2023.  

Var god sänd förslag till strukturfondspartnerskapets sekreterare Linn Henriksson 

linn.henriksson@vgregion.se.  

 

Mötesdatum med Västsveriges strukturfondspartnerskap 2023 

Fredag 31 mars 

Fredag 16 juni  

Torsdag-fredag 14–15 september  

Fredag 8 december 

 

 

Vänliga hälsningar 
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Sändlista  

Fyrbodals kommunalförbund  

Skaraborgs kommunalförbund 

Göteborgsregionen kommunalförbund 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund   

 

För kännedom: Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund martin.carling@fyrbodal.se  

 

 

 

mailto:martin.carling@fyrbodal.se
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Strukturfondspartnerskapet (SFP) har till uppgift att prioritera 

bland inkomna ansökningar till Regionalfonden Västsverige 

samt Europeiska socialfonden+ i Västsverige, och består av en 

sammansättning av förtroendevalda från regional och lokal 

nivå, representanter från berörda myndigheter, 

arbetsmarknadens organisationer, näringsliv och föreningar. 

Förordnandet av Strukturfondspartnerskapets förtroendevalda 

ledamöter upphör 31 december 2022 och nya förtroendevalda 

ledamöter ska således utnämnas.

Uppdrag



Kommunalförbunden i Västra Götaland har getts möjligheten att 

nominera två förtroendevalda (1 man och 1 kvinna). 

Önskvärd profil: 

• Representation i GR

• Regional förankring

• God kännedom om storstadsregionens behov och utmaningar 

(sett utifrån Europeiska Socialfonden+ och Regionalfonden) 

Göteborgs stad nominerar egna förtroendevalda

Deadline för att skicka in nomineringar är den 20 januari 2023.  



Varför viktigt för GR att nominera ledamöter?

• GR driver ett stort antal EU-finansierade projekt 

tillsammans med medlemskommunerna. 

Projekten stärker utvecklingsarbetet lokalt och 

regionalt. 

• En stor del av GR:s externfinansiering kommer från 

projekt inom Europeiska Socialfonden+

• GR ser även Regionalfonden som en potentiell 

framtida finansiär, utifrån programmets 

prioriteringar 



Mötesdatum med Västsveriges 

strukturfondspartnerskap 2023 

• Fredag 31 mars 

• Fredag 16 juni 

• Torsdag-fredag 14–15 september 

• Fredag 8 december 



Strukturfondspartnerskapet 2021-2027 

(byts nu efter valet)

Ordförande - Kristina Jonäng, Västra 

Götalandsregionen

Ersättare - Dag Hultefors, Region Halland

Kommuner och regioner

Gun-Marie Stenström, Region Halland
Helene Andersson, Region Halland
Stina Isaksson, Region Halland
Therese Stoltz, Region Halland
Per Stané Persson, Region Halland
Lars Holmin, VGR
Alex Bergström, VGR
Bengt Forsling, VGR
Martin Carling, Fyrbodals 
kommunalförbund
Marina Johansson, Göteborgs stad



Handlingsplan för Västsverige ESF+



Västsveriges prioriteringar Regionalfonden



Frågor?


