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Dagordning för Strukturfondpartnerskapet Västsveriges möte 2022-12-16 

Plats: Centralhuset Konferens, Göteborg (Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03) 
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Bilaga 1 -5 

Bilaga 6-9 

Bilaga 10 

1. Mötet öppnas

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av dagordning

5. Presidiet informerar
a. Möte med Per Johansson, särskild utredare ”Ändamålsenlig och effektiv
hantering av EU-medel”

6. Sekretariatet informerar, Linn Henriksson sekretariatet
a. Tidsplan

7. Information från Svenska ESF-rådet, Åza Rydén
a. Pågående och kommande utlysningar, inklusive utlysningsplan
b. Samråd ansökningsomgång 2023:1
c. Genomgång nationella urvalskriterier

8. Prioriteringsärenden ESF+ Västsverige
Presentation och diskussion av ärenden inför prioritering

9. Information från Tillväxtverket, Linnea Hagblom
a. Pågående och kommande utlysningar, inklusive utlysningsplan
b. Samråd ansökningsomgång 2023.1
c. Genomgång av urvalskriterier

10. Prioriteringsärenden Regionalfonden Västsverige
Presentation och diskussion av ärenden inför prioritering

11. Utvärdering och diskussion av Strukturfondspartnerskapets
riktlinjer vid prioritering av ärenden

LUNCH ca 12.00-12.45 

12. Presentation av projekt med finansiering från ESF, programperioden 2014-2020

13. Presentation av projekt med finansiering från Regionalfonden, programperioden 2014-2020

14. Beslut Prioritering av ärenden inom ESF+, ansökningsomgång 2022:1
a. POA1. Kompetensutveckling yrkesverksamma, ärende 1-3 Bilaga 3 
b. POA2. Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga, ärende 1-5 Bilaga 4 
c. POA2. Underlätta inträde på arbetsmarknaden, ärende 1-6 Bilaga 5 

15. Beslut Prioritering av ärenden inom Regionalfonden, ansökningsomgång 2022:1
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a. 1.1 Stärk forskning & innovationskapacitet, ärende 1-2 Bilaga 8 
b. 1.3 Stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, ärende 1-2 Bilaga 9 

16. Övriga frågor

Bilaga 

1. Beslut om överlämnande från ESF-rådet, inklusive lista på avslag/återtag
2. Utlysningstexter ansökningsomgång 2022:1 ESF+
3. Ärendelista för prioritering ESF+ POA1. Kompetensutveckling yrkesverksamma, ärende 1-3

3.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
3.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
3.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
3.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
3.2 Ärendenummer 3 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
3.2 Ärendenummer 3 Prioriteringsunderlag ESF-rådet

4. Ärendelista för prioritering ESF+ POA2. Ökat deltagande för unga, ärende 1-5
4. 1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
4. 1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
4. 2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
4. 2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
4. 3 Ärendenummer 3 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
4. 3 Ärendenummer 3 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
4. 4 Ärendenummer 4 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
4. 4 Ärendenummer 4 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
4. 5 Ärendenummer 5 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
4. 5 Ärendenummer 5 Prioriteringsunderlag ESF-rådet

5. Ärendelista för prioritering ESF+ POA2. Underlätta inträde på arbetsmarknaden, ärende 1-6
5.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
5.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
5.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
5.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
5.3 Ärendenummer 3 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
5.3 Ärendenummer 3 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
5.4 Ärendenummer 4 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
5.4 Ärendenummer 4 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
5.5 Ärendenummer 5 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
5.5 Ärendenummer 5 Prioriteringsunderlag ESF-rådet
5.6 Ärendenummer 6 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
5.6 Ärendenummer 6 Prioriteringsunderlag ESF-rådet

6. Beslut om överlämnande från Tillväxtverket
7. Utlysningstexter ansökningsomgång 2022:1 Regionalfonden Västsverige
8. Ärendelista för prioritering Regionalfonden 1.1. Stärk forskning och innovationskapacitet, ärende 1-2 

8.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
8.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Tillväxtverket
8.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
8.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Tillväxtverket
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9. Ärendelista för prioritering Regionalfonden 1.3 Stärk små och medelstora företags konkurrenskraft,
ärende 1-2
9.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
9.1 Ärendenummer 1 Prioriteringsunderlag Tillväxtverket
9.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet
9.2 Ärendenummer 2 Prioriteringsunderlag Tillväxtverket

10. Strukturfondspartnerskapets riktlinjer vid prioritering av ärenden inom Regionalfonden och ESF+
11. Föregående protokoll



Datum Dnr 1 (1) 

2022-12-02 22-001

Kontaktperson 

Åza Rydén 

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 

Överlämning av projektansökningar till 
strukturfondspartnerskapet i region Västsverige för 
prioritering 

Utlysning: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige 

Programområde/mål: POA1 

Ansvarig: Åza Rydén 

Motivering 

Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet, finner att nedan angivna ansökningar gäller stöd som är 

förenligt med Europeiska socialfondsprogrammet+ 2021-2027 och med tillämpliga unionsrättsliga och 

nationella bestämmelser. Urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för programmet1. Svenska 

ESF-rådet överlämnar därför ansökningarna enligt 2 kap 12 § i förordningen (2022:1379) till 

strukturfondspartnerskapet för prioritering. 

Övriga kommentarer: 

1 Se art 73.2 i förordning (EU) 2021/1060 

Diarienummer 
Stödsökande 
organisation 

Projektnamn ESF-stöd Föredragande 

22-001-S04 SKÖVDE KOMMUN STEGA vidare 11 850 540 Ingrid Jansson 

22-001-S03
IV - Idéburen 
välfärd ekonomisk 
förening 

Förskola för 
Framtiden 

4 847 720 Selma Gabela 

22-001-S01
HÖGSKOLAN I 
HALMSTAD 

Skills Halland 9 172 958 Selma Gabela 

BIlaga 1



Datum Dnr 1 (1) 

2022-12-02 22-003

Kontaktperson 

Åza Rydén 

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 

Överlämning av projektansökningar till 
strukturfondspartnerskapet i region Västsverige för 
prioritering 

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Programområde/mål: POA2 

Ansvarig: Åza Rydén 

Motivering 

Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet, finner att nedan angivna ansökningar gäller stöd som är 

förenligt med Europeiska socialfondsprogrammet+ 2021-2027 och med tillämpliga unionsrättsliga och 

nationella bestämmelser. Urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för programmet1. Svenska 

ESF-rådet överlämnar därför ansökningarna enligt 2 kap 12 § i förordningen (2022:1379) till 

strukturfondspartnerskapet för prioritering. 

Övriga kommentarer: 

1 Se art 73.2 i förordning (EU) 2021/1060 

Diarienummer 
Stödsökande 
organisation 

Projektnamn ESF-stöd Föredragande 

22-003-S04 SKÖVDE KOMMUN STEGA 14 052 850 Ninon Shenaz 

22-003-S06 GÖTEBORGS STIFT Vidare 21 133 371 Ninon Shenaz 

22-003-S05 TRANEMO KOMMUN 

Sysselsättning i 
samverkan 
för social 
hållbarhet 

7 512 504 Ninon Shenaz 

22-003-S02
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
ÄLV & KUST 

Gränsgångare 40 090 390 Anna Holmgren 

22-003-S03
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SKARABORG 

Cresco+ 15 976 736 Anna Holmgren 

22-003-S01 UDDEVALLA KOMMUN 
Rätt Insats Till 
Alla (RITA) 

7 511 220 Max Ericson 

BIlaga 1



Datum Dnr 1 (1) 

2022-12-02 22-004

Kontaktperson 

Åza Rydén 

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 

Överlämning av projektansökningar till 
strukturfondspartnerskapet i region Västsverige för 
prioritering 

Utlysning: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 

Programområde/mål: POA2 

Ansvarig: Åza Rydén 

Motivering 

Svenska ESF-rådet som är förvaltande myndighet, finner att nedan angivna ansökningar gäller stöd som är 

förenligt med Europeiska socialfondsprogrammet+ 2021-2027 och med tillämpliga unionsrättsliga och 

nationella bestämmelser. Urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för programmet1. Svenska 

ESF-rådet överlämnar därför ansökningarna enligt 2 kap 12 § i förordningen (2022:1379) till 

strukturfondspartnerskapet för prioritering. 

Övriga kommentarer: 

1 Se art 73.2 i förordning (EU) 2021/1060 

Diarienummer 
Stödsökande 
organisation 

Projektnamn ESF-stöd Föredragande 

22-004-S01 SVENLJUNGA KOMMUN 
SVUNG- 
Svenljungas unga 

10 005 963 Amanda Ramér 

22-004-S05 FALKENBERGS KOMMUN IMpuls 3 505 013 
Pernilla 
Hofmann 

22-004-S03
ALINGSÅS 
HANDBOLLKLUBB 

Vägen vidare 
5 461 080 

Mathilda 
Hagerud 

22-004-S06
SOS-BARNBYAR 
SVERIGE 

Ett hållbart 
arbetsliv för care 
leavers 

5 178 583 
Pernilla 
Hofmann 

22-004-S04
GÖTEBORGSREGIONENS 
KOMMUNALFÖRBUND 

Skolanknytning och 
närvaro 

14 497 543 
Mathilda 
Hagerud 

BIlaga 1



Datum: Diarienummer 1 (9)

2022-07-01 16:19:18 22-001

POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige

Utlysningsspecifika förutsättningar: Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen 
kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt 
Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny 
svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska 
öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.

I utlysningstexten görs hänvisningar till bifogade beslutsvillkor. Eftersom den svenska 
fondgemensamma förordningen ej är beslutad finns dessa beslutsvillkor i nuläget inte bifogade 
men de kommer att finnas tillgängliga när Svenska ESF-rådet öppnar upp för möjligheten att 
ansöka om stöd.

Projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen kan pågå som längst 24 månader.

Utlyst belopp: 81 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01 

Utlysningens slutdatum: 2022-10-06 

Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen. Svenska ESF-rådet kan efter 
denna tidpunkt endast begära in de kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att 
kunna fatta ett beslut.

Region: Västsverige

Geografiskt område: Projekten inom denna utlysning ska bedrivas i Västra Götalands och 
Hallands län.

Programområde
Denna utlysning är inom POA1, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för 
alla. Inom POA1 stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet. Insatser kan även främja möjligheter att förvärva och 
förstärka färdigheter, såsom entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter. Insatser som drar 
nytta av digitaliseringens möjligheter kan stärka likvärdighet, effektivitet, kvalitet och spridning.
Insatser inom området ska främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla 
organisationer samt för att utveckla strukturer omfattas. 

Medfinansiering från projektet: 46 %

Projektens tidigast möjliga startdatum: 2023-01-01

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

[Här placeras tagline]

Bilaga 2
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Projektens senast möjliga startdatum: 2023-04-01

Projektens senast möjliga slutdatum: 2025-03-31

Beviljade projekt ska följa de relevanta beslutsvillkor som finns som bilaga till denna utlysning. 

Bakgrund
Programmet för Europeiska socialfonden plus (ESF+) 2021–2027 ska stödja det politiska målet "Ett
mer socialt och inkluderande Europa" genom genomförandet av den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. ESF+ bidrar till genomförandet genom socialt inkluderande insatser riktade 
till individer som bidrar till att minska arbetslösheten, genom insatser för utbildning och livslångt
lärande samt genom att främja jämställdhet och lika möjligheter. Programmet skall även bidra 
till genomförandet av Agenda 2030 och särskilt till följande globala mål för hållbar utveckling; 
ingen fattigdom (mål 1), god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) samt minskad ojämlikhet (mål 10).

Den regionala handlingsplanen för ESF+ 2021-2027 avser programområde A, att öka möjligheten 
till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, och tar tydligt avstamp i de regionala 
utvecklingsstrategierna för Västra Götaland och Halland. I Västsverige finns utmaningar kopplat 
till matchning och brist på kompetens, vilket förutsätter en bred syn på det livslånga lärandet. 
Den regionala handlingsplanen för ESF+ Västsverige identifierar tre prioriteringar för att främja 
det livslånga lärandet. Följande två är särskilt relevanta för den här utlysningen: "Matcha och 
utveckla kompetens för att möta arbetsmarknadens behov" och "Skapa goda möjligheter till 
kompetensomställning på arbetsmarknaden".

Digitalisering, automatisering, grön omställning och demografiska förändringar är 
strukturomvandlingar som påverkar dagens samhälle och arbetsmarknaden i grunden. 
Konsekvenserna av coronapandemin har potential att accelerera dessa strukturomvandlingar. 
Det råder stora kompetensförsörjningsbehov på arbetsmarknaden i stort. Samtidigt råder 
arbetskraftsbrist i vissa sektorer och strukturomvandlingarna som påverkar arbetsmarknaden 
leder till nya kompetensbehov och krav på arbetskraften. I programmet för ESF+ pekas specifikt 
på behovet av att bättre kunna förutse nya krav på kompetens, att underlätta karriärövergångar 
och att främja yrkesmässig rörlighet, samt att jobba med flexibla möjligheter till 
kompetenshöjning, omskolning och validering, speciellt med beaktande av digitala färdigheter.

Både individer och arbetsgivare behöver anpassa sig efter de nya förutsättningarna, individerna 
för att vara anställningsbara och företagen för att vara konkurrenskraftiga. 
Kompetensomställning och möjligheter till ett livslångt lärande genom hela yrkeslivet krävs 
därför för att möta nya kompetenskrav. Kompetensutveckling och kompetensomställning för 
anställda är avgörande för hur västsvensk arbetsmarknad lyckas med matchningen.

Arbetslivet ska erbjuda lika rättigheter och möjligheter för alla. Diskriminering i arbetslivet är 
vanligt förekommande exempelvis på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk 
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Diskriminering leder till att resurser och kompetenser inte effektivt tas tillvara. Den 
svenska arbetsmarknaden är också tydligt könsmässigt segregerad, där kvinnor och män till stor 
del arbetar i olika yrken och sektorer. Utbildnings- och yrkesval behöver bli mindre 
könsuppdelade för att möta arbetsmarknadens behov och skapa en mer dynamisk och jämställd 
arbetsmarknad.

Inriktning
Svenska ESF-rådet efterfrågar i den här utlysningen projekt vars huvudsakliga verksamhet skall 
främja livslångt lärande i syfte att skapa goda möjligheter till omställning och 
kompetensutveckling som matchar arbetsmarknadens behov.

Insatserna i projekten ska främst rikta sig till yrkesverksamma individer och bestå av relevant 
kompetensutveckling utifrån arbetsplatsens och arbetsmarknadens behov. 
Kompetensutvecklingen ska stärka individer och organisationer över tid. Insatserna ska också ge 
bättre förutsättningar till individen att hantera omställning och bidra till ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden. Satsningar kan avse insatser direkt till målgruppen, insatser för att utveckla 
organisationer samt insatser för att utveckla system och strukturer.

Den aktuella utlysningen har följande inriktningar:

1. Kompetensutveckling och livslångt lärande
Insatserna i projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen ska främja kontinuerlig
kompetensutveckling och omställning på arbetsplatsen, möjligheter till omskolning och karriär- 
och yrkesväxling eller vidareutbildning. Syftet är att bättre förutse förändringar och nya krav på
kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja
yrkesmässig rörlighet.

2. Förändrad arbetsmarknad
Insatserna i projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen ska förbättra individers
och arbetsplatsers förmåga att möta förändringar inom digitalisering, automatisering, grön
omställning och demografi, detta för att lyckas hantera matchningen i framtiden.

3. Samverkan
Insatserna i projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen ska öka samverkan
mellan utbildning och arbetsliv. Genom samverkan kan branscher, företag, utbildningsanordnare
och offentlig sektor få möjlighet att diskutera vilken kompetens, kurser och utbildningar som
efterfrågas nu och i framtiden.

Inom ramen för den här utlysningen kan insatserna även bidra till grön kompetens, gröna 
arbetstillfällen och grön ekonomi. Insatserna kan stärka den gröna omställningen t.ex. genom 
kompetensutveckling med sådan inriktning.
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Målgrupp
Målgruppen är bred i syfte att möta behov av kompetensutveckling i alla verksamheter; 
yrkesverksamma individer oavsett anställningsform, inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Även kvinnor och män inom programområde A2 kan ingå som en del av målgruppen. Genom att 
delta i kompetensutvecklingsinsatserna skapas förutsättningar för dessa målgrupper att få 
arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till arbetsrelevanta nätverk. Insatser med 
målgrupper från programområde A2 kan även underlätta för deltagande organisationers och 
verksamheters tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.

Vem kan söka?
Utlysningen vänder sig till offentlig, privat och ideell sektor. Det ska framgå av ansökan hur sökt 
projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och 
eventuella samverkansparter.

Projekten ska ägas och bedrivas av en organisation som har såväl administrativ kapacitet som 
erfarenhet av att hantera och tillvarata resultat och effekter av genomförda insatser. Att bedriva
projekt med stöd av Socialfonden innebär även ett ekonomiskt åtagande som fordrar en god 
likviditet.

För organisationer och företag inom privat och ideell sektor som bedriver ekonomisk verksamhet 
på en marknad gäller statsstödsreglerna.

Övriga förutsättningar
Projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen kan pågå som längst 24 månader.

Denna utlysning efterfrågar tillämpningsprojekt, det vill säga projekt som ska tillämpa befintliga 
metoder (eventuellt med vissa anpassningar till rådande förutsättningar och projektets kontext).

Förväntade resultat av projekten i utlysningen

Projekt inom denna utlysning ska bidra till ett eller fler av följande förväntade resultat: 

- Flexibla möjligheter till kompetenshöjning, omskolning och validering.
- Rusta individer och organisationer för förändringar av utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden.
- Stärkt samverkan mellan relevanta aktörer.
- Ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande
strukturer och normer på arbetsplatser bryts.

Stödsökande ska utifrån förväntade resultat i utlysningen ta fram projektmål.

Socialfondens nationella urvalskriterier: 
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I genomförandet av ESF+ finns fem urvalskriterier som samtliga projektansökningar ska svara upp
mot för att kunna bedömas som godkända av Svenska ESF-rådet. Huruvida stödsökande lever upp 
till urvalskriterierna eller inte bedöms utifrån svar som stödsökande ger i formuläret Ansökan om 
stöd. Urvalskriterierna är följande: 

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt
definierade problem.
För att uppfylla kriteriet ska stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa.
Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas
behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen
ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska
finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa
projektets identifierade problem.

2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem
och vara uppföljnings-/utvärderingsbara.
För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen.
Projektmålen ska vara uppföljningsbara.

Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med 
projektutvärdering.  

Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från 
identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att
tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det
ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som
bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden.

Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig 
till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet.
Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för
projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i
projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska
köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och
kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha
ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.

5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande
av resultat.
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För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos 
eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. 

Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver 
vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat
hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av 
varor och tjänster.

Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska 
tillvaratas under och efter projektet.  

När Svenska ESF-rådet har gjort bedömningen vilka projekt som är godkända eller inte, utifrån 
urvalskriterierna ovan, kommer följande modell för poängsättning för de godkända projekten att 
användas:

För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedömas i sin 
helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- och 
behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.

För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och 
bedömas i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- 
och behovsanalys, vald metod och definierade projektmål. 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
De ansökningar som Svenska ESF-rådet bedömer som godkända kommer att skickas vidare för 
prioritering hos det regionala Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapen kommer 
att prioritera bland ansökningarna utifrån regionala prioriteringsgrunder.

Budget
Personal:
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är 
obligatoriska. I denna utlysning använda enhetskostnader baserat på personalens yrkesgrupp 
enligt anställningsavtal. Inkluderat i personalkostnader finns en schablon på 15% för indirekta 
kostnader. 
 Deltagare:
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För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av deltagares nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska.
Övriga kostnader:
Följande kostnadsslag ska budgeteras utifrån verkliga kostnader
- Externa tjänster
- Utrusning, materiel och deltagarlokaler
- Resor och logi
Observera att projekt som understiger 1 860 000 kronor kan enbart budgetera för
personalkostnader.

Transnationalitet 
Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 ska stödja satsningar på och koordinering av 
interregionala, gränsöverskridande och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst 
ett annat medlemsland. Programmet pekar på att transnationellt samarbete kan bidra till att 
effektivt lösa gemensamma utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och
spridning av resultat. Tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater kan 
metoder utvecklas och system och policys förbättras inom relevanta politikområden. Programmet
betonar att transnationellt samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge 
förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte. Formerna för det transnationella 
samarbetet i projekt kan variera från studiebesök, kunskapsutbyte, jobb-skuggning till 
gemensamma utvecklingsprojekt.

I Socialfondsprogrammet lyfts transnationellt samarbete inom ramen för EU:s strategi för 
Östersjöregionen fram. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder 
runt Östersjön. Den antogs 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i 
regionen står inför och där samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa 
gränsöverskridande problem som är svåra att lösa på egen hand. Strategin berör EU:s 
medlemsstater i regionen – norra Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige 
och Danmark. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka 
välståndet. Målet om ökat välstånd inbegriper en social dimension. Till strategin hör en 
handlingsplan som är indelad i fjorton policyområden. Projekt som bidrar till EU:s 
Östersjöstrategi är projekt med en tydlig makroregional påverkan som bidrar till att nå strategins
mål och som bidrar till genomförandet av en eller flera åtgärder i handlingsplanen för EU:s 
Östersjöstrategi. Kopplingen till strategins mål och åtgärder ska vara tydliga.

Läs mer om Östersjöstrategin och dess handlingsplan här:
balticsea-region-strategy.eu

Transnationellt samarbete kan användas som ett verktyg för att skapa och sprida innovation samt
lärande mellan socialfondsfinansierade projekt i olika länder och därmed bidra med lösningar på 
gränsöverskridande samhällsutmaningar. Genom det transnationella samarbetet utvecklas de 
nyskapande idéerna och de innovativa koncepten som är en förutsättning för social innovation. 

Projektutvärdering
Projekt har möjlighet att, utifrån sina egna kunskapsbehov, upphandla utvärdering till projektet.
Beroende på hur behovet ser ut kan utvärderingen ligga till grund för lärande både under 

https://balticsea-region-strategy.eu/
https://balticsea-region-strategy.eu/
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projektgenomförandet och efter avslutat projekt. Även om projekt väljer att inte ha en 
utvärdering är det ett krav att säkerställa uppföljning på ett ändamålsenligt sätt.

Statsstöd 
Alla projekt ska bedrivas i enlighet med EU:s statsstödsregler (se främst artikel 107, Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). Projekt i denna utlysning kan innebära att statsstöd 
lämnas till företag.

Svenska ESF-rådet kan bevilja statsstöd enligt följande EU-regler om statsstöd: 
 så kallat försumbart stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18

december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimisförordningen),

 stöd till utbildning enligt artikel 31 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).

I denna utlysning tillåts endast statsstöd i enlighet med de minimis-förordningen.

Se mer i bifogade beslutsvillkor. 

Bilagor att bifoga ansökan om stöd
 Bekräftelse av ansökan

Bekräftelsebrevet är obligatoriskt att inkomma med för de projektägare som inte
använder digital signering.

 Delegationsordning
Denna bilaga är obligatorisk för samtliga sökande.

 Deminimis-blankett
Dessa bilagor är obligatoriska för stödsökande som ska använda de minimis och gäller för
de företag som vid ansökan om stöd är inlagda i Projektrummet som aktörer som
deltagande företag.

 Inköpspolicy
Denna bilaga är obligatorisk för offentliga aktörer.

Bilagor till utlysningen

 Beslutsvillkor

Praktisk information
För att säkerställa att ansökan är i linje med utlysningen uppmanas stödsökanden att kontakta 
Svenska ESF-rådet i ett tidigt skede. Vid frågor om denna utlysning kontakta våra regionala 
samordnare: 

Selma Gabela Aleckovic, selma.gabela@esf.se, 031-707 73 87
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Ingrid Jansson, ingrid.jansson@esf.se, 031-707 73 75
Amanda Ramér, amanda.ramer@esf.se, 031-707 73 72 
Pernilla Hofmann, pernilla.hofmann@esf.se, 031-707 73 89
Olof Person, olof.person@esf.se, 031-707 73 84
Mathilda Hagerud, mathilda.hagerud@esf.se, 031-707 73 82
Ninon Shenaz, ninon.shenaz@esf.se, 031-707 73 79
Max Ericson, max.ericson@esf.se, 031-707 73 71

Vi kommer anordna ett informationsmöte om utlysningen den 6 september samt digitalt den 7 
september. Mer information om detta samt anmälan kommer på hemsidan, 
https://www.esf.se/min-region/vastsverige.

Svenska ESF-rådet kommer att bereda er ansökan under tidsperioden 7 oktober – 28 november 
2022. De ansökningar som bedöms som godkända av Svenska ESF-rådet kommer att gå vidare till 
prioritering hos Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte 
kommer preliminärt att hållas den 16 december 2022. Därefter får stödsökande besked huruvida 
projektet kommer att beviljas stöd eller inte.

Ansökan om stöd ska lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet 
som nås på www.esf.se. Senast klockan 16:00 den dagen utlysningen stänger ska ansökan om 
stöd vara inskickad i Projektrummet. En ansökan som inkommer efter denna tidpunkt kan inte 
beviljas. Ansökningsformuläret ska vara komplett vilket innebär att samtliga fält ska vara ifyllda.
De obligatoriska bilagorna ovan ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd för att ansökan 
ska anses vara komplett. Undantaget är bekräftelse av ansökan, oavsett om den görs digitalt 
eller manuellt, som ska vara inskickad senast 24 timmar efter att utlysningen har stängt. Denna 
förlängda deadline när det gäller bekräftelsebrev beror på att det inte går att bekräfta ansökan 
innan den är inskickad i Projektrummet.

Svenska ESF-rådet kommer att publicera information på www.esf.se när det gäller vilka projekt 
som beviljas medel.  
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POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Utlysningsspecifika förutsättningar: Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen 
kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt 
Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny 
svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska 
öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.

I utlysningstexten görs hänvisningar till bifogade beslutsvillkor. Eftersom den svenska 
fondgemensamma förordningen ej är beslutad finns dessa beslutsvillkor i nuläget inte bifogade 
men de kommer att finnas tillgängliga när Svenska ESF-rådet öppnar upp för möjligheten att 
ansöka om stöd.

Projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen kan pågå som längst 36 månader.

Utlyst belopp: 59 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01 

Utlysningens slutdatum: 2022-10-06 

Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen. Svenska ESF-rådet kan efter 
denna tidpunkt endast begära in de kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att 
kunna fatta ett beslut.

Region: Västsverige

Geografiskt område: Projekten inom denna utlysning ska bedrivas i Västra Götalands och 
Hallands län.

Programområde
Denna utlysning är inom POA2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för 
alla. Inom POA2 kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom 
eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet 
samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska 
avse insatser på individnivå, för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer. 
Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. 
Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. 

Medfinansiering från projektet: 46 %

Projektens tidigast möjliga startdatum: 2023-01-01

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

[Här placeras tagline]
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Projektens senast möjliga startdatum: 2023-04-01

Projektens senast möjliga slutdatum: 2026-03-31

Beviljade projekt ska följa de relevanta beslutsvillkor som finns som bilaga till denna utlysning. 

Bakgrund
Att se till att fler människor kommer in på arbetsmarknaden och undviker långvarig arbetslöshet 
är ett givet mål för att öka sysselsättningen. Insatser som främjar övergångar från 
långtidsarbetslöshet till arbete och utbildning är därför en viktig prioritering i 
socialfondsprogrammet. I många delar av Sverige lever idag kvinnor och män i ett utanförskap på
grund av en sammansatt problematik av fysisk, psykisk och social karaktär. Utanförskapet gör att
Sverige utvecklas åt fel håll på många plan, men om vi lyckas vända utvecklingen frigörs enorma 
resurser för människor, företagen och samhället. 

Gruppen långtidsarbetslösa kvinnor och män är en bred grupp med kopplingen till 
arbetsmarknaden som den gemensamma nämnaren. Utgångsläget för individer i gruppen kan 
bero på flertalet olika faktorer som inte sällan samspelar. Det kan bero på bristande kontaktnät, 
liten arbetslivserfarenhet eller begränsade kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar. 
Orsakerna till arbetslöshet kan även bottna i fysiska eller psykiska funktionshinder, 
missbruksproblematik eller annat. Personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden har i 
många fall en sammansatt problematik, med arbetslöshet i kombination med till exempel ohälsa,
funktionsnedsättning eller språkhinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
Även om arbetslösheten såväl som sysselsättningsgraden visat på positiva tendenser under våren 
2022 har särskilda grupper det fortsatt svårt på arbetsmarknaden. 

Långtidsarbetslösheten har än så länge inte visat några tendenser till att ge vika. Enligt 
Arbetsförmedlingen hade 164 188 personer, 51,1 % kvinnor, varit utan arbete i mer än 12 
månader i maj 2022 medan samma siffra för maj 2020 var 158 189, 50,2 % kvinnor. Samtidigt som
problemen med långtidsarbetslösheten bitit sig fast så visar indikatorer på efterfrågan bland 
arbetsgivare att det inte saknas behov. De nyanmälda platserna hos Arbetsförmedlingen slog 
rekord i maj och uppgick till 204 735 stycken. Nästan 100 000 fler än för ett år sedan, 107 064. 

Matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad lär fortsätta i skuggan av prischocker och 
kriget i Ukraina. Coronakrisen har gett effekten att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden 
har drivits fram. Automatiseringen och digitaliseringen ställer nya och hårdare krav på 
arbetskraftens kvalifikationer. 

Redan före coronakrisen fanns det många inskrivna arbetslösa som inte fått arbete trots flera år 
med stark efterfrågan på arbetskraft. Risken finns att de som redan var arbetslösa innan krisen 
får allt svårare när kompetenskraven ökar, framför allt arbetslösa med kort utbildning. Det finns 
därför en risk att strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin, vilket kan medföra att den 
totala arbetslösheten görs bestående på en högre nivå. 
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I gruppen som står särskilt långt från arbetsmarknaden är också nyanlända och utrikesfödda 
kvinnor och män överrepresenterade. Enligt Arbetsförmedlingen utgör utrikesfödda 63,4 procent 
av de långtidsarbetslösa, vilket är en överrepresentation i förhållande till att 30 procent av 
befolkningen 16-64 år är utrikesfödda. I maj 2020 var 52,4 % av de långtidsarbetslösa 
utrikesfödda kvinnor, en siffra som stigit till 54,3 % i maj 2022.

En avgörande nyckel för regionens tillväxt är att ge dessa kvinnor och män rätt förutsättningar 
för att etablera sig på arbetsmarknaden. Viktigt i sammanhanget är att beakta och aktivt arbeta 
med andra strukturella förutsättningar som villkorar individens position på arbetsmarknaden 
såsom kön och etnicitet. 

I mars 2022 hade 42 657 personer i Västsverige ett pågående sjukfall med sjukpenning eller 
rehabiliteringspenning från Försäkringskassan. Av dessa var 65 procent kvinnor. Antal sjukskrivna 
kvinnor uppgår till 27 612 medan männen är 15 045. Psykiatriska diagnoser som exempelvis 
stressrelaterad psykisk ohälsa och rörelseorganens sjukdomar är bland de vanligaste diagnos för 
både kvinnor och män och motsvarar drygt 40 % av alla sjukskrivningsorsaker. Andelen 
sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser är högre bland kvinnor och är som högst bland män och 
kvinnor som är mellan 30–39 år. 

2021 var det 5,4 procent unga män och 4,7 procent unga kvinnor (15–24 år) av 1 147 400 unga 
som varken arbetade eller studerade (s k UVAS). Den gruppen av unga är fortsatt tämligen 
konstant över tid. Inom denna grupp återfinns i många fall också de individer som inte är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Den demografiska utmaningen i Västsverige förutsätter ett mer inkluderande förhållningssätt på 
arbetsmarknaden för att klara framtida välfärd och tillväxt. Detta ligger även i linje med Västra 
Götalands och Hallands tillväxtstrategier. Dessa betonar vikten av en öppen, jämställd och 
inkluderade arbetsmarknad som ger fler invånare möjligheter att komma i arbete eller närmare 
arbete. Det finns många kvinnor och män i Västsverige med en svag förankring på 
arbetsmarknaden och detta kan leda till ett långvarigt utanförskap. 

Även om andelen långtidsarbetslösa 2021 i Halland (2,3 %) och Västra Götaland (2,6 %) låg lägre 
än rikssnittet på 2,9 % enligt Arbetsförmedlingen finns det många kvinnor och män i Västsverige 
med en svag förankring på arbetsmarknaden vilket kan leda till ett långvarigt utanförskap. 
Delaktighet i arbetslivet har positiva effekter för hälsan och ger kvinnor och män möjligheter att 
forma sitt eget liv. För de som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid är ohälsan högre. 
Fler behöver få stöd och hjälp att komma in på arbetsmarknaden eller närma sig den.
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Underlag och statistik
Långtidsarbetslöshetens utveckling i spåren av pandemin - Rekordhög långtidsarbetslöshet 
riskerar att bita sig fast. Arbetsförmedlingen (2021). 
SoA veckostatistik maj månad 2022, 2020. Arbetsförmedlingen. 
Bakgrund till framtiden – en omvärldsanalys för ESF perioden 2021–27.
Förslag till program för ESF+ i Sverige.
Förslag till Regional handlingsplan ESF+ Västverige 2021-2027.
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030.
Regional utvecklingsstrategi för Halland 2021-2035.

Inriktning
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt där insatserna riktas till kvinnor och 
män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden med målet att få dessa individer att närma sig
arbetsmarknaden genom stegförflyttning och/eller komma i arbete alternativt utbildning.  

Det har bland annat visat sig att kvinnor och män erbjuds olika typer av insatser och ofta bemöts 
olika i sammanhanget. Jämställdhet för kvinnor och män i projektet, samt en analys av lika 
möjligheter för de deltagande, är en viktig del i arbetet med målgruppen som möter hinder på 
arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i de varierande orsakerna till att vissa individer står utanför
arbetsmarknaden krävs olika lösningar för att minska avståndet.

Insatser kan ha stort fokus på att tillvarata individuella möjligheter och behov hos deltagarna. 
Metoder behöver tillämpas och vid behov utvecklas för att öka övergångarna till fortsatt 
utbildning eller sysselsättning. Insatserna kan ha fokus på individanpassade lösningar och utgå 
från deltagarnas individuella behov och förutsättningar. Metoder med syftet att bryta 
könssegregerade arbetsroller och bredda yrkesvalen för kvinnor och män är viktiga. Det är även 
viktigt att inkludera de individer som helt står utanför arbetskraften, dvs de som varken arbetar,
studerar eller är inskrivna hos arbetsförmedlingen.

En fungerande samverkan är viktig, för att få till en effektiv matchning till arbete och utbildning.
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat 
sig vara en grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar hur kvinnor och mäns 
ställning på arbetsmarknaden kan stärkas. Samverkan är därmed ett viktigt inslag i projekten och
insatser som innefattar en bred, utvecklad och relevant samverkan efterfrågas. Viktiga 
projektaktörer är Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan och andra berörda 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivet och aktörer inom den ideella sektorn. 

Målgrupp
I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser till kvinnor och män 
som står långt från arbetsmarknaden och har ett stort behov av tidiga/förberedande insatser; 
 
- Individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet och individer som ännu 
inte etablerat sig på arbetsmarknaden.
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- Långtidsarbetslösa, dvs. inskrivna vid Arbetsförmedlingen minst 12 månader utan arbete, som 
inte är aktuella för rustande och matchande insatser hos AF:s fristående aktörer.

- Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. 

Insatser kan även omfatta personer verksamma inom den privata, den offentliga och den 
idéburna sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till aktiv inkludering för 
kvinnor och män i de prioriterade grupperna. Det kan till exempel handla om medverkan i 
kompetensutveckling som rör en viss metod. För att stärka arbetsgivarens möjligheter att 
erbjuda arbete eller praktik kan utbildning för sysselsatta i till exempel handledning och 
anpassning av arbetets innehåll och organisering ha stor betydelse.

Vem kan söka? 
För att kunna beviljas medel inom denna utlysning ska den sökande vara en offentlig organisation
eller en organisation inom ideell sektor. Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och 
organisationer samt idéburna aktörer i Västsverige. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt 
kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess 
samverkansparter. 

För organisationer och företag inom privat och ideell sektor som bedriver ekonomisk verksamhet 
på en marknad tillämpas EU:s regelverk avseende statsstöd. Kontakta Svenska ESF-rådet i 
regionen om du är osäker på huruvida din verksamhet och projekt omfattas av detta regelverk.

Projektet ska ägas och bedrivas av en organisation som har såväl administrativ kapacitet som 
erfarenhet av att hantera och ta vara på resultat och effekter av genomförda insatser. Att 
bedriva projekt med stöd av Socialfonden innebär även ett ekonomiskt åtagande som fordrar en 
god likviditet.

Uppstartsfas
Uppstartsfasen ska ge möjlighet till förberedelse inför projektgenomförandet. Beskriv de 
aktiviteter som behöver genomföras i projektets inledande fas för att starta upp och rigga 
verksamheten.

Förutsättningar/Krav
Projektet ska vara jämställdhetsintegrerat och främja tillgänglighets – och icke 
diskrimineringsperspektivet. Analys med utgångspunkt i de horisontella principerna ska ingå i 
problembeskrivningen med kvantitativa och kvalitativa data. Särskilt viktigt är att insatser tar 
hänsyn till de strukturella skillnaderna inom målgrupperna, där faktorer som kön och 
migrationsbakgrund samt psykisk ohälsa och funktionsvariation bör utgöra en grund för alla 
analyser och insatser. 

I ansökan ska samverkan vara beskriven på ett sätt så att varje aktörs roll i projektet framgår 
med tydlighet, inklusive roller i projektorganisation och projektstyrning. I ansökan ska det 



6 (11)

framgå hur projektet säkerställer projektdeltagare. Projektet förväntas skapa en struktur och ett
ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och resultat kan fortsätta att skapa nytta efter 
projektets slut. Redan i projektets ansökan ska tankar om vad som går att implementera gå att 
härleda.

Förväntade resultat av projekten i utlysningen
Projekten inom denna utlysning ska bidra till ett eller flera av utlysningens förväntade resultat.

Förväntade resultat av projekten:
- deltagande kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, 
utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden. 

- förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i syfte att 
möta målgruppens förutsättningar och behov. 

Om det förväntade resultatet är/avser närmare arbetsmarknaden dvs stegförflyttning ska det 
utvecklas i ansökan vad stegförflyttningen innebär samt hur stegförflyttningen ska mätas.

Förväntade effekter av projekt i denna utlysning är: 
- minska och motverka långtidsarbetslöshet. 

- ökad delaktighet i arbetsliv eller utbildning för kvinnor och män. 

- ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer.

Stödsökande ska utifrån förväntade resultat i utlysningen ta fram projektmål.

Socialfondens nationella urvalskriterier: 

I genomförandet av ESF+ finns fem urvalskriterier som samtliga projektansökningar ska svara upp
mot för att kunna bedömas som godkända av Svenska ESF-rådet. Huruvida stödsökande lever upp 
till urvalskriterierna eller inte bedöms utifrån svar som stödsökande ger i formuläret Ansökan om 
stöd. Urvalskriterierna är följande: 

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt 
definierade problem. 
För att uppfylla kriteriet ska stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa. 
Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas 
behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen 
ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska 
finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa 
projektets identifierade problem.  
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2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem
och vara uppföljnings-/utvärderingsbara. 
För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen. 
Projektmålen ska vara uppföljningsbara.

Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med 
projektutvärdering.  

Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från 
identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att 
tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det 
ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som 
bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden. 

Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig 
till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. 
Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för 
projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i 
projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska 
köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och 
kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha 
ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.  

5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande 
av resultat.
För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos 
eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. 

Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver 
vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat
hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av 
varor och tjänster.

Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska 
tillvaratas under och efter projektet.  
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När Svenska ESF-rådet har gjort bedömningen vilka projekt som är godkända eller inte, utifrån 
urvalskriterierna ovan, kommer följande modell för poängsättning för de godkända projekten att 
användas:

För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedömas i sin 
helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- och 
behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.

För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och 
bedömas i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- 
och behovsanalys, vald metod och definierade projektmål. 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
De ansökningar som Svenska ESF-rådet bedömer som godkända kommer att skickas vidare för 
prioritering hos det regionala Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapen kommer 
att prioritera bland ansökningarna utifrån regionala prioriteringsgrunder.

Budget
Personal: 
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är 
obligatoriska. I denna utlysning använda enhetskostnader baserat på personalens funktion i 
projektet. 

Deltagare:
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av deltagares nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska.

Övriga kostnader:
Inom denna utlysning kommer en schablonsats på 40 % läggas till personalkostnaderna, schablon 
ska användas för att täcka övriga kostnader i projektet.

Transnationalitet 
Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 ska stödja satsningar på och koordinering av 
interregionala, gränsöverskridande och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst 
ett annat medlemsland. Programmet pekar på att transnationellt samarbete kan bidra till att 
effektivt lösa gemensamma utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och
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spridning av resultat. Tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater kan 
metoder utvecklas och system och policys förbättras inom relevanta politikområden. Programmet
betonar att transnationellt samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge 
förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte. Formerna för det transnationella 
samarbetet i projekt kan variera från studiebesök, kunskapsutbyte, jobb-skuggning till 
gemensamma utvecklingsprojekt.

I Socialfondsprogrammet lyfts transnationellt samarbete inom ramen för EU:s strategi för 
Östersjöregionen fram. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder 
runt Östersjön. Den antogs 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i 
regionen står inför och där samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa 
gränsöverskridande problem som är svåra att lösa på egen hand. Strategin berör EU:s 
medlemsstater i regionen – norra Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige 
och Danmark. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka 
välståndet. Målet om ökat välstånd inbegriper en social dimension. Till strategin hör en 
handlingsplan som är indelad i fjorton policyområden. Projekt som bidrar till EU:s 
Östersjöstrategi är projekt med en tydlig makroregional påverkan som bidrar till att nå strategins
mål och som bidrar till genomförandet av en eller flera åtgärder i handlingsplanen för EU:s 
Östersjöstrategi. Kopplingen till strategins mål och åtgärder ska vara tydliga.

Läs mer om Östersjöstrategin och dess handlingsplan här:
balticsea-region-strategy.eu

Transnationellt samarbete kan användas som ett verktyg för att skapa och sprida innovation samt
lärande mellan socialfondsfinansierade projekt i olika länder och därmed bidra med lösningar på 
gränsöverskridande samhällsutmaningar. Genom det transnationella samarbetet utvecklas de 
nyskapande idéerna och de innovativa koncepten som är en förutsättning för social innovation. 

Projektutvärdering
Projekt har möjlighet att utifrån sina egna kunskapsbehov upphandla utvärderingen till 
projektet. Beroende på hur behovet ser ut kan utvärderingen ligga till grund för lärande både 
under projektgenomförandet och efter avslutat projekt. I de fall där en projektägare väljer att 
knyta en utvärdering till projektet görs en bedömning av projektets utvärderingsbarhet i syfte 
att säkra att det finns förutsättningar för en utvärdering.

Även om projektet väljer att inte ha en utvärdering är det ett krav att projektet säkerställer att 
projektet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.

Klusterutvärdering
Utlysningen kommer att utvärderas samlat med hjälp av en klusterutvärdering som upphandlas 
av ESF-rådet. Klusterutvärderingar är en utvärderingsinsats som har fokus på att utvärdera 
gemensamma frågeställningar kopplade till en utlysning eller ett tema. För projektens del 
innebär en klusterutvärdering att tid behöver avsättas dels för att bistå utvärderaren med 
datainsamling, till exempel i form av intervjuer, dels för återföringsaktiviteter som utvärderaren
genomför tillsammans med Svenska ESF-rådet. Slutligt beslut om huruvida en klusterutvärdering 
ska knytas till projekten i utlysningen fattas först när projekten är bifallna.

https://balticsea-region-strategy.eu/
https://balticsea-region-strategy.eu/
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Statsstöd 
Alla projekt ska bedrivas i enlighet med EU:s statsstödsregler (se främst artikel 107, Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). Projekt i denna utlysning kan innebära att statsstöd 
lämnas till företag.

Svenska ESF-rådet kan bevilja statsstöd enligt följande EU-regler om statsstöd: 
 så kallat försumbart stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 

december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimisförordningen),

 stöd till utbildning enligt artikel 31 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).

I denna utlysning tillåts endast statsstöd i enlighet med de minimis-förordningen.

Se mer i bifogade beslutsvillkor. 

Bilagor att bifoga ansökan om stöd
 Bekräftelse av ansökan

Bekräftelsebrevet är obligatoriskt att inkomma med för de projektägare som inte 
använder digital signering.

 Delegationsordning
Denna bilaga är obligatorisk för samtliga sökande.

 Deminimis-blankett
Dessa bilagor är obligatoriska för stödsökande som ska använda de minimis och gäller för 
de företag som vid ansökan om stöd är inlagda i Projektrummet som aktörer som 
deltagande företag.

 Inköpspolicy
Denna bilaga är obligatorisk för offentliga aktörer.

Bilagor till utlysningen

 Beslutsvillkor

Praktisk information
För att säkerställa att ansökan är i linje med utlysningen uppmanas stödsökanden att kontakta 
Svenska ESF-rådet i ett tidigt skede. Vid frågor om denna utlysning kontakta våra regionala 
samordnare: 

Ninon Shenaz, ninon.shenaz@esf.se, 031-707 73 79
Max Ericson, max.ericson@esf.se, 031-707 73 71
Selma Gabela Aleckovic, selma.gabela@esf.se, 031-707 73 87
Ingrid Jansson, ingrid.jansson@esf.se, 031-707 73 75
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Amanda Ramér, amanda.ramer@esf.se, 031-707 73 72 
Pernilla Hofmann, pernilla.hofmann@esf.se, 031-707 73 89
Olof Person, olof.person@esf.se, 031-707 73 84
Mathilda Hagerud, mathilda.hagerud@esf.se, 031-707 73 82

Vi kommer anordna ett informationsmöte om utlysningen den 6 september samt digitalt den 7 
september. Mer information om detta samt anmälan kommer på hemsidan, 
https://www.esf.se/min-region/vastsverige.

Svenska ESF-rådet kommer att bereda er ansökan under tidsperioden 7 oktober – 28 november 
2022. De ansökningar som bedöms som godkända av Svenska ESF-rådet kommer att gå vidare till 
prioritering hos Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte 
kommer preliminärt att hållas den 16 december 2022. Därefter får stödsökande besked huruvida 
projektet kommer att beviljas stöd eller inte.

Ansökan om stöd ska lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet 
som nås på www.esf.se. Senast klockan 16:00 den dagen utlysningen stänger ska ansökan om 
stöd vara inskickad i Projektrummet. En ansökan som inkommer efter denna tidpunkt kan inte 
beviljas. Ansökningsformuläret ska vara komplett vilket innebär att samtliga fält ska vara ifyllda.
De obligatoriska bilagorna ovan ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd för att ansökan 
ska anses vara komplett. Undantaget är bekräftelse av ansökan, oavsett om den görs digitalt 
eller manuellt, som ska vara inskickad senast 24 timmar efter att utlysningen har stängt. Denna 
förlängda deadline när det gäller bekräftelsebrev beror på att det inte går att bekräfta ansökan 
innan den är inskickad i Projektrummet.

Svenska ESF-rådet kommer att publicera information på www.esf.se när det gäller vilka projekt 
som beviljas medel.  
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POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i 
Västsverige

Utlysningsspecifika förutsättningar: Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen 
kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt 
Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny 
svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska 
öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.

I utlysningstexten görs hänvisningar till bifogade beslutsvillkor. Eftersom den svenska 
fondgemensamma förordningen ej är beslutad finns dessa beslutsvillkor i nuläget inte bifogade 
men de kommer att finnas tillgängliga när Svenska ESF-rådet öppnar upp för möjligheten att 
ansöka om stöd.

Projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen kan pågå som längst 36 månader.

Utlyst belopp: 50 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01 

Utlysningens slutdatum: 2022-10-06 

Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen. Svenska ESF-rådet kan efter 
denna tidpunkt endast begära in de kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att 
kunna fatta ett beslut.

Region: Västsverige

Geografiskt område: Projekten inom denna utlysning ska bedrivas i Västra Götalands och 
Hallands län.

Programområde
Denna utlysning är inom POA2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för 
alla. Inom POA2 kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom 
eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet 
samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska 
avse insatser på individnivå, för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer. 
Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. 
Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. 

Medfinansiering från projektet: 46 %

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

[Här placeras tagline]
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Projektens tidigast möjliga startdatum: 2023-01-01

Projektens senast möjliga startdatum: 2023-04-01

Projektens senast möjliga slutdatum: 2026-03-31

Beviljade projekt ska följa de relevanta beslutsvillkor som finns som bilaga till denna utlysning. 

Bakgrund
Programmet för Europeiska socialfonden plus (ESF+)2021–2027 ska stödja det politiska målet "Ett 
mer socialt och inkluderande Europa" genom genomförandet av den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. ESF+ bidrar till genomförandet genom socialt inkluderande insatser riktade 
till individer som bidrar till att minska arbetslösheten, genom insatser för utbildning och livslångt
lärande samt genom att främja jämställdhet och lika möjligheter.

Den här utlysningen görs inom programområde POA2 inom specifikt mål h), "Uppmuntra aktiv 
inkludering", med ett särskilt fokus på unga. Sverige har en jobbgaranti för ungdomar 16–24 år, 
en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa över 25 år samt ett kommunalt 
aktivitetsansvar för unga upp till 20 år. Insatser för unga är möjliga inom samtliga 
programområden och specifika mål. ESF+ kompletterar på så sätt nationell politik och bidrar till 
den europeiska ungdomsgarantin.

År 2021 lämnade cirka 15% av avgångseleverna i Västsverige grundskolan utan 
gymnasiebehörighet. Cirka 28% av studerande på gymnasiet avslutade inte sina studier inom 4 år.
Västsveriges regionala handlingsplan konstaterar att elever som inte når kraven för grundskole- 
eller gymnasiekompetens har en identifierad riskfaktor för ohälsa, framtida utanförskap, svag 
ställning på arbetsmarknaden och långtidsarbetslöshet. Att prioritera arbetet med och verka för 
att fler elever fullföljer och avslutar studier på grundskole- och gymnasienivå är därför av stor 
vikt. Skillnaderna i behörighet och fullföljda studier är stora inom Västsverige, både mellan 
kommuner och mellan skolor. Unga vars föräldrar har låg utbildningsnivå och/eller låg 
socioekonomisk bakgrund löper betydligt högre risk att inte fullfölja sina studier, likaså 
ungdomar med migrationsbakgrund och ungdomar med psykisk ohälsa och/eller någon form av 
funktionsvariation. Även mellan kön skiljer sig statistiken åt, där unga kvinnor som är 
utrikesfödda löper en särskilt hög risk att senare hamna inom uvas-kategorin.

Under 2019 fanns det drygt 27 700 unga som varken arbetar eller studerar – uvas – i Västsverige. 
Den regionala handlingsplanen för Västsverige konstaterar dock att det även för uvas finns stora 
inomregionala skillnader. Risken att hamna i uvas är fyra till fem gånger högre för de som inte 
avslutat sina gymnasiestudier jämfört med de som avslutat ett studieförberedande 
gymnasieprogram. De identifierade riskfaktorerna för unga att hamna i gruppen uvas är samma 
som för studieavhopp.

Det traditionella utbildningssystemet fungerar för många, men förefaller sakna flexibilitet för en 
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del individer med behov av ökat stöd eller anpassning. Det behövs fungerande metoder på flera 
nivåer och att aktörer samverkar för att skapa lösningar. Det är också viktigt att det finns en 
systematisk samverkan med rutiner kopplade till rätt funktioner samt en flexibilitet på 
organisationsnivå och i mötet med individen. Att utveckla alternativa studievägar som kan 
anpassa sig till eleven är angeläget för att fånga upp de individer som annars riskerar att hamna i
ett utanförskap. Studieförbund, folkhögskolor och andra utbildningsanordnare är viktiga aktörer 
tillsammans med näringsliv och branschorganisationer. 

Under lång tid har gymnasiala yrkesutbildningar tappat elever till förmån för de 
studieförberedande linjerna. Detta trots att många av bristyrkena finns inom kategorin 
yrkesutbildningar och att arbetsmarknaden efterfrågar yrkesutbildad personal. En mer 
otraditionell individanpassad utbildning skulle kunna vara en väg att motverka stereotypa 
yrkesval i syfte att få en mer jämställd könsfördelning. 

I studien "Rätt stöd i rätt tid - en studie av studieavbrottsförebyggande insatser inom 
Socialfonden 2014–2020" konstateras att det krävs ett förebyggande arbete i skolan innan 
studieavbrotten längre fram är ett faktum. I och med att åldern för deltagare i ESF+ 
(Programområde A) sänks till 13 år finns ökade möjligheter att arbeta med skolan och med 
förebyggande insatser. Vidare nämns viktiga faktorer som att skolan har säkerställt att det finns 
ett system för att följa upp elevers frånvaro och i förväg uppmärksamma riskfaktorer samt att 
det finns en samsyn kring vad som menas med problematisk frånvaro. Utgångspunkten är att 
riktade insatser till individer eller grupper sätts in tidigt för att åtgärda problem som har 
identifierats och att eleverna inte avbryter sin utbildning utan finns kvar i skolan. Det är också av
vikt att utveckla samverkan mellan aktörer och områden för att motverka de stora inomregionala
skillnaderna.

Underlag och statistik
Rätt stöd i rätt tid - en studie av studieavbrottsförebyggande insatser inom Socialfonden 2014–
2020. Temaplattformens rapportserie (2021)
Bakgrund till framtiden – en omvärldsanalys för ESF perioden 2021–27
Förslag till program för ESF+ i Sverige
Förslag till Regional handlingsplan ESF+ Västsverige 2021-2027

Inriktning
Inom programområde A2 - specifikt mål h), "Uppmuntra aktiv inkludering", med ett särskilt fokus 
på unga från 13 år - stöds insatser som främjar att fler unga fullföljer sina studier i syfte att 
minska det långvariga utanförskapet genom tidiga, samordnande och förebyggande insatser. Det 
kan handla om att hantera skolans organisering på olika nivåer och samverka för övergångar mot 
vidare studier samt skapa verktyg och metoder för att motverka studieavbrott. Det kan vara 
viktigt att visa på och skapa förutsättningar för alternativa möjligheter att klara av sina studier. 
Det kan handla om insatser för att stärka individers möjlighet att fullfölja sina studier, eller 
stärka unga som varken arbetar eller studerar att återgå till studier eller till inträde på 
arbetsmarknaden. Individer ska genom insatserna komma närmare arbete via fullföljd reguljär 
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utbildning eller andra flexibla utbildningar och insatser som i slutändan förbättrar individens 
anställningsbarhet och möjligheter att komma i arbete.  

I denna utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser som leder 
till att fler individer fullföljer sina studier och i förlängningen förbättrar sina möjligheter att 
komma närmare arbetsmarknaden. Dessa kan handla om:
- Tidigt och förebyggande arbete för att minska studieavbrott och motverka att individer hamnar
i utanförskap
- Insatser för att främja ökad närvaro och förebygga frånvaro i grundskolan. Förbättrade    
skolresultat och motverkande av studieavbrott samt höja elevernas motivation och självkänsla
 - Insatser för att stärka individers möjlighet att fullfölja gymnasiestudier, exempelvis inom    
kommunal vuxenutbildning, folkhögskola eller andra studieformer
- Insatser som stärker övergången mellan skola, vidare studier och etablering i arbetslivet
- Uppsökande och motiverande arbete för unga som varken arbetar eller studerar
- Insatser som bidrar till ökad arbetsmarknadskunskap för att stärka ungas motivation samt    
skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter för studie- och yrkesval inklusive    
yrkeskunnande

På organisationsnivå kan insatserna kan handla om: 
- Insatser för lärare och annan personal i skolan som i sin yrkesutövning arbetar med att 
förebygga studieavbrott
- Insatser för skolans organisering för att förebygga studieavbrott 
- Utveckling av metoder och arbetssätt, exempelvis genom samverkan, som förstärker    
övergången mellan skola, vidare studier och etablering i arbetslivet

Insatser kan även omfatta personer verksamma inom den privata, den offentliga och den 
idéburna sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter bidrar till aktiv inkludering för unga. 
Dessa insatser kan till exempel handla om deltagande i kompetensutveckling som rör en viss 
metod, arbetssätt eller utökade kunskaper om målgruppen. 

Vem kan söka? 
För att kunna beviljas medel inom denna utlysning ska den sökande vara en offentlig 
organisation, en organisation inom ideell sektor eller en bransch- och medlemsorganisation som 
inom sina respektive verksamheter kan bidra till utlysningens förväntade resultat och effekter. 
Utlysningen riktar sig till aktörer i Västsverige. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt 
kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess 
samverkansparter. För organisationer och företag inom privat och ideell sektor som bedriver 
ekonomisk verksamhet på en marknad tillämpas EU:s regelverk avseende statsstöd.

Organisationer som söker stöd ska; 
- Ha ekonomisk och organisatorisk kapacitet att driva projekt för målgruppen 
- Ha administrativ kapacitet att planera, genomföra och redovisa verksamheten enligt gällande   
regelverk 
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Att bedriva projekt med stöd av Socialfonden innebär även ett ekonomiskt åtagande som fordrar 
en god likviditet. 

Uppstartsfas
Uppstartsfasen ska ge möjlighet till förberedelse inför projektgenomförandet. Beskriv de 
aktiviteter som behöver genomföras i projektets inledande fas för att starta upp och rigga 
verksamheten.

Förutsättningar/Krav
Projekt ska vara jämställdhetsintegrerat och främja tillgänglighets – och icke 
diskrimineringsperspektivet. Analys med utgångspunkt i de horisontella principerna ska ingå i 
problembeskrivningen med kvantitativa och kvalitativa data. Särskilt viktigt är att insatser tar 
hänsyn till de strukturella skillnaderna inom målgrupperna, där faktorer som kön och 
migrationsbakgrund samt psykisk ohälsa och funktionsvariation bör utgöra en grund för alla 
analyser och insatser. 

I ansökan ska samverkan vara beskriven på ett sätt så att varje aktörs roll i projektet framgår 
med tydlighet, inklusive roller i projektorganisation och projektstyrning. I ansökan ska det 
framgå hur projektet säkerställer projektdeltagare. Om projektet är beroende av andra 
organisationer för att säkerställa deltagare, ska en avsiktsförklaring bifogas tillsammans med 
ansökan där det framgår att organisationen ska bidra med deltagare till projektet i den 
omfattning som projektet planerar för. 

Projekt förväntas skapa en struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och 
resultat kan fortsätta att skapa nytta efter projektets slut. Redan i projektets ansökan ska tankar
om vad som går att implementera gå att härleda.

Förväntade resultat av projekten i utlysningen
Projekten inom denna utlysning ska bidra till ett eller flera av utlysningens förväntade resultat.

Förväntade resultat av projekten:
- att unga kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, eller närmar sig,    
arbete eller utbildning
- tillämpning och metodutveckling för att förebygga studieavhopp och främja fullföljda studier 
hos skolungdomar
- prövning eller utveckling av nya eller beprövade metoder och/eller former av samarbete 
mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta målgruppens behov  
- mindre könssegregerade val av utbildningsinriktning och arbete 

Stödsökande ska utifrån förväntade resultat i utlysningen ta fram projektmål.

Socialfondens nationella urvalskriterier: 
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I genomförandet av ESF+ finns fem urvalskriterier som samtliga projektansökningar ska svara upp
mot för att kunna bedömas som godkända av Svenska ESF-rådet. Huruvida stödsökande lever upp 
till urvalskriterierna eller inte bedöms utifrån svar som stödsökande ger i formuläret Ansökan om 
stöd. Urvalskriterierna är följande: 

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt 
definierade problem. 
För att uppfylla kriteriet ska stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa. 
Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas 
behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen 
ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska 
finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa 
projektets identifierade problem.  

2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem
och vara uppföljnings-/utvärderingsbara. 
För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen. 
Projektmålen ska vara uppföljningsbara.

Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med 
projektutvärdering.  

Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från 
identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att 
tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det 
ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som 
bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden. 

Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig 
till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. 
Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för 
projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i 
projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska 
köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och 
kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha 
ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.  

5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande 
av resultat.
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För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos 
eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. 

Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver 
vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat
hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av 
varor och tjänster.

Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska 
tillvaratas under och efter projektet.  

När Svenska ESF-rådet har gjort bedömningen vilka projekt som är godkända eller inte, utifrån 
urvalskriterierna ovan, kommer följande modell för poängsättning för de godkända projekten att 
användas:

För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedömas i sin 
helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- och 
behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.

För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och 
bedömas i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- 
och behovsanalys, vald metod och definierade projektmål. 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
De ansökningar som Svenska ESF-rådet bedömer som godkända kommer att skickas vidare för 
prioritering hos det regionala Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapen kommer 
att prioritera bland ansökningarna utifrån regionala prioriteringsgrunder.

Budget
Personal: 
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är 
obligatoriska. I denna utlysning använda enhetskostnader baserat på personalens funktion i 
projektet. 

Deltagare:
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För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av deltagares nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska.

Övriga kostnader:
Inom denna utlysning kommer en schablonsats på 40 % läggas till personalkostnaderna, schablon 
ska användas för att täcka övriga kostnader i projektet.

Transnationalitet 
Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 ska stödja satsningar på och koordinering av 
interregionala, gränsöverskridande och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst 
ett annat medlemsland. Programmet pekar på att transnationellt samarbete kan bidra till att 
effektivt lösa gemensamma utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och
spridning av resultat. Tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater kan 
metoder utvecklas och system och policys förbättras inom relevanta politikområden. Programmet
betonar att transnationellt samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge 
förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte. Formerna för det transnationella 
samarbetet i projekt kan variera från studiebesök, kunskapsutbyte, jobb-skuggning till 
gemensamma utvecklingsprojekt.

I Socialfondsprogrammet lyfts transnationellt samarbete inom ramen för EU:s strategi för 
Östersjöregionen fram. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder 
runt Östersjön. Den antogs 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i 
regionen står inför och där samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa 
gränsöverskridande problem som är svåra att lösa på egen hand. Strategin berör EU:s 
medlemsstater i regionen – norra Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige 
och Danmark. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka 
välståndet. Målet om ökat välstånd inbegriper en social dimension. Till strategin hör en 
handlingsplan som är indelad i fjorton policyområden. Projekt som bidrar till EU:s 
Östersjöstrategi är projekt med en tydlig makroregional påverkan som bidrar till att nå strategins
mål och som bidrar till genomförandet av en eller flera åtgärder i handlingsplanen för EU:s 
Östersjöstrategi. Kopplingen till strategins mål och åtgärder ska vara tydliga.

Läs mer om Östersjöstrategin och dess handlingsplan här:
balticsea-region-strategy.eu

Transnationellt samarbete kan användas som ett verktyg för att skapa och sprida innovation samt
lärande mellan socialfondsfinansierade projekt i olika länder och därmed bidra med lösningar på 
gränsöverskridande samhällsutmaningar. Genom det transnationella samarbetet utvecklas de 
nyskapande idéerna och de innovativa koncepten som är en förutsättning för social innovation. 

Projektutvärdering
Projekt har möjlighet att utifrån sina egna kunskapsbehov upphandla utvärderingen till 
projektet. Beroende på hur behovet ser ut kan utvärderingen ligga till grund för lärande både 
under projektgenomförandet och efter avslutat projekt. I de fall där en projektägare väljer att 
knyta en utvärdering till projektet görs en bedömning av projektets utvärderingsbarhet i syfte 
att säkra att det finns förutsättningar för en utvärdering.

https://balticsea-region-strategy.eu/
https://balticsea-region-strategy.eu/
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Även om projektet väljer att inte ha en utvärdering är det ett krav att projektet säkerställer att 
projektet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.

Klusterutvärdering
Utlysningen kommer att utvärderas samlat med hjälp av en klusterutvärdering som upphandlas 
av ESF-rådet. Klusterutvärderingar är en utvärderingsinsats som har fokus på att utvärdera 
gemensamma frågeställningar kopplade till en utlysning eller ett tema. För projektens del 
innebär en klusterutvärdering att tid behöver avsättas dels för att bistå utvärderaren med 
datainsamling, till exempel i form av intervjuer, dels för återföringsaktiviteter som utvärderaren
genomför tillsammans med Svenska ESF-rådet. Slutligt beslut om huruvida en klusterutvärdering 
ska knytas till projekten i utlysningen fattas först när projekten är bifallna.

Statsstöd 
Alla projekt ska bedrivas i enlighet med EU:s statsstödsregler (se främst artikel 107, Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). Projekt i denna utlysning kan innebära att statsstöd 
lämnas till företag.

Svenska ESF-rådet kan bevilja statsstöd enligt följande EU-regler om statsstöd: 
 så kallat försumbart stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 

december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimisförordningen),

 stöd till utbildning enligt artikel 31 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER).

I denna utlysning tillåts endast statsstöd i enlighet med de minimis-förordningen.

Se mer i bifogade beslutsvillkor. 

Bilagor att bifoga ansökan om stöd
 Bekräftelse av ansökan

Bekräftelsebrevet är obligatoriskt att inkomma med för de projektägare som inte 
använder digital signering.

 Delegationsordning
Denna bilaga är obligatorisk för samtliga sökande.

 Deminimis-blankett
Dessa bilagor är obligatoriska för stödsökande som ska använda de minimis och gäller för 
de företag som vid ansökan om stöd är inlagda i Projektrummet som aktörer som 
deltagande företag.

 Inköpspolicy
Denna bilaga är obligatorisk för offentliga aktörer.
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Bilagor till utlysningen

 Beslutsvillkor

Praktisk information
Vid frågor om denna utlysning kontakta våra regionala samordnare:

Pernilla Hofmann, pernilla.hofmann@esf.se, 031-707 73 89
Olof Person, olof.person@esf.se, 031-707 73 84
Mathilda Hagerud, mathilda.hagerud@esf.se, 031-707 73 82
Ninon Shenaz, ninon.shenaz@esf.se, 031-707 73 79
Ingrid Jansson, ingrid.jansson@esf.se, 031-707 73 75
Max Ericson, max.ericson@esf.se, 031-707 73 71
Selma Gabela Aleckovic, selma.gabela@esf.se, 031-707 73 87
Amanda Ramér, amanda.ramer@esf.se, 031-707 73 72

Vi kommer anordna informationsmöten om utlysningen den 6 september samt digitalt den 7 
september. Mer information om detta samt anmälan kommer på hemsidan, 
https://www.esf.se/min-region/vastsverige

Svenska ESF-rådet kommer att bereda er ansökan under tidsperioden 7 oktober – 28 november 
2022. De ansökningar som bedöms som godkända av Svenska ESF-rådet kommer att gå vidare till 
prioritering hos Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte 
kommer preliminärt att hållas den 16 december 2022. Därefter får stödsökande besked huruvida 
projektet kommer att beviljas stöd eller inte.

Ansökan om stöd ska lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet 
som nås på www.esf.se. Senast klockan 16:00 den dagen utlysningen stänger ska ansökan om 
stöd vara inskickad i Projektrummet. En ansökan som inkommer efter denna tidpunkt kan inte 
beviljas. Ansökningsformuläret ska vara komplett vilket innebär att samtliga fält ska vara ifyllda.
De obligatoriska bilagorna ovan ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd för att ansökan 
ska anses vara komplett. Undantaget är bekräftelse av ansökan, oavsett om den görs digitalt 
eller manuellt, som ska vara inskickad senast 24 timmar efter att utlysningen har stängt. Denna 
förlängda deadline när det gäller bekräftelsebrev beror på att det inte går att bekräfta ansökan 
innan den är inskickad i Projektrummet.

Svenska ESF-rådet kommer att publicera information på www.esf.se när det gäller vilka projekt 
som beviljas medel.  
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Ärendelista ESF+ Västsverige 
POA1. Kompetensutveckling för yrkesverksamma, ansökningsomgång 2022:1 

Ärende-
nummer 

Dnr Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp 

Poäng Förslag till prioritering 

1 22-001-S01 Skills Halland Högskolan i 
Halmstad 

17 Prioriteras 
Projektet Skills Halland har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 17 poäng av totalt 
24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Hallands strategi för 
hållbar tillväxt 2021–2028 och kopplar särskilt väl an till strategiskt 
område Utbildning, kompetens och jämlik hälsa. 

2 22-001-S04 STEGA vidare Skövde kommun 16 Prioriteras 
Projektet STEGA vidare har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av totalt 
24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt 
väl an till den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens .  

3 22-001-S03 Förskola för Framtiden IV - Idéburen 
välfärd ekonomisk 
förening 

16 Prioriteras  
Projektet Förskola för Framtiden har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av totalt 
24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt 
väl an till den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens samt Hallands 
strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 med koppling särskilt till strategiskt 
område Utbildning, kompetens och jämlik hälsa. 

Totalt ansökt: 
Utlyst belopp: 81 000 000 

Bilaga 3

9 172 958

11 850 540

4 847 720

25 871 218



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 1 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Skills Halland  
Projektägare: Högskolan i Halmstad 
Samverkansaktörer: IUC Halland och TEK kompetens 
Ansökningsomgång:  2022:01 
Specifikt mål: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 8 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 5 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 17 

Motivering 

Projektet Skills Halland har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 17 poäng av totalt 24. Projektet bidrar till 
genomförandet av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 och kopplar särskilt väl an till strategiskt 
område Utbildning, kompetens och jämlik hälsa. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 3.1 



Datum: Diarienummer 1 (4)

2022-10-06 22-001-S01

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Skills Halland

Diarienummer: 22-001-S01

Utlysning: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige

Stödsökande organisation: 202100-3203 HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB

Organisationsnummer: 556994-9414
Utdelningsadress: SLOTTSMÖLLAN 10 B, 302 31 HALMSTAD

Behörig företrädare: Nicklas Simonsson
E-post: nicklas.simonsson@tek.se

Telefonnummer: 0722557741

Organisationsnamn: Teknik & Kompetenscentrum i Halmstad Aktiebolag
Organisationsnummer: 556532-2129

Utdelningsadress: SLOTTSMÖLLAN 10 B INGÅNG E, 302 31 HALMSTAD
Behörig företrädare: Nicklas Simonsson

E-post: nicklas.simonsson@tek.se
Telefonnummer: 0722557741

Programområde: A1A

Projektperiod: 2023-02-01–2025-01-31

Antal deltagare: 191 (96 män och 95 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 9 172 958 kr

Totala stödberättigade kostnader: 16 996 014 kr

Samordnare: Selma Gabela Aleckovic

Ekonom: Lucia Stan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Skills Halland är ett nyskapande strategiskt kompetensutvecklingsprojekt som genom arbetsintegrerat 
lärande, ny kvalificerad kunskap och samproduktion tar sikte på att öka små och medelstora företags 
och yrkesverksamma individer förmåga att möta tekniksprång och en snabbt föränderlig 
arbetsmarknad. 

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

Bilaga 3.1 
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Projektet är bland annat sprunget ur en nyligen genomförd kartläggning av 90 västsvenska företag (IUC
Västsverige, Strategisk insikt) och deras behov av utvecklingsinsatser för att kunna vara lönsamma de 
närmsta åtta åren. Med utgångspunkt i analysen av resultaten har samverkansparterna i projektet 
identifierat tre speciellt viktiga utvecklingsområden; digitalisering, grön hållbarhet och 
automatisering. 

Ett avgörande problem är att små och medelstora företag har svårt att identifiera kompetensbehov 
och genomföra kompetensutvecklingsinsatser baserat på teknologiutveckling och omvärldsförändringar
i ett längre tidsperspektiv. Detta gäller särskilt när det handlar om att införliva ny, kvalificerad 
kunskap i företaget. Samtidigt visar studier att gapet mellan organisationers behov och de anställdas 
kompetens ökar i en allt snabbare takt. Cirka 40 procent av alla anställda kommer att behöva ägna 
upp till sex månader på att omskolas och kompetensutvecklas före år 2025 (World Economic Forum, 
2020). 

Ett annat viktigt problem är att den kvalificerade kunskapen och utbildningarna inom områdena som 
finns på lärosätena inte är utformad för yrkesverksamma individer eller för företag och organisationer 
och därmed inte nyttjas i tillräckligt hög omfattning. Studier visar att de företag och organisationer 
som använder högskolor och universitet för verksamhetsutveckling har stor betydelse för deras 
förmåga att anpassa sig till nya omvärldskrav.

Mot den här bakgrunden har samverkansparterna formulerat det huvudproblem som projektet 
adresserar; 

Organisationer och företag i regionen arbetar inte i tillräckligt hög utsträckning strategiskt med 
kompetensutveckling och organisatoriskt lärande och yrkesverksamma behöver uppdatera sina 
kompetenser inom de snabbt föränderliga områdena digitalisering, grön hållbarhet och automation.

Problemet omvandlades till följande mål för projektet: 

70 procent av de deltagande företagen och organisationerna ska uppge att de arbetar mer strategiskt 
med kompetensutveckling. 70 procent av de deltagande yrkesverksamma ska uppge att de har 
uppdaterade kompetenser inom digitalisering, grön hållbarhet och automatisering.  

Den primära målgruppen för projektet är anställda kvinnor och män i små och medelstora företag i 
Halland som verkar inom särskilt teknikpåverkande branscher – samt chefer och ledningsgrupper inom 
samma branscher. Projektets ambition är att engagera ett 30-tal företag i projektet, som står inför 
mer eller mindre omfattande omställningsprocesser med bäring på projektets fokusområden. 

Skills Halland baserar sin metod och sitt genomförande på analyser av tidigare ESF-projekt inom 
kompetensutveckling som svenska forskare nyligen gjort. (Forte, 2021). Forskarna redovisade där tre 
tematiska framgångsfaktorer för strategisk kompetensutveckling som vi tänker bygga vidare på i detta 
projekt: Analys, planering och förankring, Ledarskap och engagemang samt Lärande och 
kompetensutveckling. 

Ett centralt begrepp i projektet är samproduktion, som innebär att deltagande individer tillsammans 
med experter, lärare, forskare och projektmedarbetare utformar kompetensutvecklingsinsatser och 
lärandeformer. Ett av delmålen syftar till att stärka och utveckla en samproduktionsmodell mellan 
utbildningsaktörer i Halland och målgrupperna genom en stärkt samverkan. Ett annat centralt begrepp
är arbetsintegrerat lärande som tillsammans med principen Före-Under-Efter löper som en röd tråd 
genom projektprocesserna. Det innebär att projektets medarbetare och deltagare lägger den mesta av
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tiden före och efter de faktiska kompetensutvecklingsinsatserna; på analyser, planering, målsättning 
och på implementering, uppföljning och coaching. 

Särskild vikt kommer att läggas på att en mångfald av personer, oberoende av kön, etnicitet och 
funktionsvariation, deltar i de samskapande aktiviteterna för att öka värdet av insatserna, både för 
företagen och individerna.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Nej

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Stödsökande presenterar en problemanalys som tydligt visar hur projektets problem och dess orsaker 
identifierats tillsammans med övriga projektaktörer.  Stödsökande hade dock på ett tydligare sätt kunnat 
visa hur målgruppen varit involverad i framtagandet av projektidén samt hur jämställdhet, tillgänglighet 
och icke-diskriminering är en del av projektets problem. Sammantaget bedöms ansökans 
problemformulering som godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Nej

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja
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Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande visar på ett godkänt sätt att ansökan är förankrad hos både sökande organisation och 
samverkanspart men ansökan hade tydligare kunnat utveckla processen för förankring. Stödsökande har på 
ett tydligt sätt presenterat organisationers åtagande samt styrgruppen roll och funktion. Dock hade ansökan
kunnat utveckla beskrivningen gällande projektets förvaltning av resultat. Sammantaget bedöms ansökans 
förankring som godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 2 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Stega vidare 
Projektägare: Skövde kommun  
Samverkansaktörer: Tibro kommun 
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 8 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 5 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 16 

Motivering 

Projektet STEGA vidare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens.  

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 3.2 



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-06 22-001-S04

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: STEGA vidare

Diarienummer: 22-001-S04

Utlysning: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige

Stödsökande organisation: 212000-1710 SKÖVDE KOMMUN

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: SKÖVDE KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1710
Utdelningsadress: 541 83 SKÖVDE

Behörig företrädare: Johan Strömberg
E-post: Johan.Stromberg@skovde.se

Telefonnummer: 0500497720

Organisationsnamn: TIBRO KOMMUN
Organisationsnummer: 212000-1660

Utdelningsadress: 543 80 TIBRO
Behörig företrädare: Mattias Gustafsson

E-post: mattias.gustafsson@tibro.se
Telefonnummer: 050418160

Programområde: A1A

Projektperiod: 2023-02-01–2025-01-31

Antal deltagare: 100 (23 män och 77 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 11 850 540 kr

Totala stödberättigade kostnader: 21 941 940 kr

Samordnare: Ingrid Jansson

Ekonom: Lucia Stan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Projektet STEGA VIDARE ska bidra till att välfärdssektorn kan utveckla modeller för att möta behovet 
av kompetens. Konceptet utgår från behovet av att kunna attrahera - och behålla – personal och ska 
stärka förutsättningarna för att utveckla inkluderande arbetsplatskulturer, som ger alla medarbetare, 
oavsett könstillhörighet, bakgrund och förutsättningar, möjlighet att utvecklas och känna sig 

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

Bilaga 3.2 
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delaktiga.

Projektet fokuserar på områdena vård/omsorg och förskola/skola och innehåller
- utbildning och processer för arbetsplatsutveckling
- utveckling av stödstrukturer för kompetensutveckling/lärande på arbetsplatsen
- test av en anpassad och förlängd variant av de reguljära utbildningarna till vårdbiträde och
barnskötare/elevassistent.

Insatserna förväntas bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, men specifikt stärka 
kompetensen hos den grupp utrikes födda kvinnor och män som idag arbetar inom vård/omsorg och 
förskola/skola utan formell behörighet. 

Utbildning och processer för arbetsplatsutveckling ger samtliga medarbetare kompetensutveckling 
inom områdena jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Målet är att processerna ska leda 
till ökad kunskap, som både bidra till att utveckla icke-exkluderande arbetsplatskulturer och till att 
varje individ får verktyg för att kunna jobba jämställt. I förlängningen stärks arbetsplatsens förmåga 
att attrahera och behålla personal. 

Projektet genomförs av Skövde kommun i samverkan med Tibro kommun under perioden 2023-02-01 – 
2025-01-31.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Nej

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Nej

Motivering:
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Stödsökande presenterar en godkänd problemanalys som tydligt visar hur jämställdhet, tillgänglighet och 
icke-diskriminering är en del av projektidén. Stödsökande hade dock på ett tydligare sätt kunnat visa hur 
målgruppen varit involverad i framtagandet av projektidén samt vilken tidigare forskning, utredningar och 
erfarenheter som projektidén baseras på. Sammantaget bedöms ansökans problemformulering som 
godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Nej

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Nej

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande visar på ett godkänt sätt att ansökan är förankrad hos både sökande organisation och 
samverkanspart men ansökan hade tydligare kunnat utveckla processen för förankring. Stödsökande har 
presenterat en godkänd beskrivning av styrgruppen men dess funktioner hade kunnat utvecklas. Likaså hade
ansökan kunnat utveckla beskrivningen gällande projektets förvaltning av resultat. Sammantaget bedöms 
ansökans förankring som godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 3 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Förskola för Framtiden 
Projektägare: IV - Idéburen välfärd ekonomisk förening 
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 3 

Totalt 24 16 

Motivering 

Projektet Förskola för Framtiden har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 16 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Bygga kompetens samt Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 med 
koppling särskilt till strategiskt område Utbildning, kompetens och jämlik hälsa. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 3.3



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-06 22-001-S03

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Förskola för Framtiden

Diarienummer: 22-001-S03

Utlysning: POA1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige

Stödsökande organisation: 769608-3299 IV - Idéburen välfärd ekonomisk förening

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A1A

Projektperiod: 2023-03-01–2025-02-28

Antal deltagare: 168 (28 män och 140 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 4 847 720 kr

Totala stödberättigade kostnader: 9 031 064 kr

Samordnare: Selma Gabela Aleckovic

Ekonom: Lucia Stan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Projekt Förskola för Framtiden kommer att pågå mellan mars 2023- februari 2025. Projektet siktar till 
att erbjuda insatser för kompetensutveckling till huvudmän, ledare och medarbetare för att rusta 
anställda och verksamheter inför förändringar i förskolans miljö.

Projektet drivs av IV-Idéburen Välfärd och medlemsförskolor i Västsverige med syfte att utveckla 
flexibla vägar för kompetensomställning inom förskolor. Projektet har formats av medlemmar vad det 
gäller problemdefiniering och insatser för att lösa dessa problem. 

Projektet syftar till att utveckla en hållbar metod för kompetensutveckling inom förskolor som kan 
användas även utanför Västsverige. 

Förskolan går igenom stora förändringar precis som hela samhället. Lagar och förordningar ställer nya 
krav på förskolans verksamhet och personalen för att bättre rusta kommande generationer inför dessa 
förändringar. 

Dessa förändringar ställer nya krav på verksamheter och medarbetare. Organisationer måste utvecklas
för att skapa möjligheter till lärande på arbetsplatser och locka sig till nya grupper som medarbetare 
för att kunna fortsätta sina verksamheter med bra kvalité.

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

Bilaga 3.3
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Inom projektet planerar vi att genomföra kompetenshöjande insatser som riktar sig till att  
medarbetare oavsett anställningsformer och utöka organisationernas förmåga att ställa om 
verksamheterna.
Inom projektet kommer medarbetare erbjudas kompetensutveckling inom:

digital kompetens 
barns språk- och kulturutveckling
hållbar utveckling
jämställdhetspedagogik

Personal som inte utbildade för arbete med barn ska erbjudas ytterligare kompetensutveckling inom 
Förskolans funktion
Pedagogiskinsikt

Ledare och styrelser ska erbjudas kompetensutveckling inom:
Systematisk social och organisatorisk arbetsmiljö
Praktiskt systematiskt kvalitetsarbete

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Ja

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja
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Motivering:

Stödsökande presenterar en problemanalys som tydligt visar hur projektets problem och dess orsaker 
identifierats.  Stödsökande visar även på ett tydligt sätt hur målgruppen varit involverad i framtagandet av 
projektidén samt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är en del av projektets problem. 
Sammantaget bedöms ansökans problemformulering som godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Ansökan bygger vidare på, och har utvecklats inom ramen för en förstudie och stödsökande bedöms visa att 
projektet är förankrat. Stödsökande anger att ambitionen är att bygga en hållbar modell för 
kompetensutveckling och arbetsplatsutveckling som kan implementeras och spridas även utanför 
Västsverige, dock saknas en tydlig plan för hur arbetet ska gå till för att skapa förutsättningar för 
långsiktiga resultat efter projektslut. Sammantaget bedöms förankringen som godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Ja

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 3
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Ärendelista ESF+ Västsverige 
POA2. Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga, ansökningsomgång 2022.1 

Ärende-
nummer 

Dnr Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp 

Poäng Förslag till prioritering 

22-004-S04 Skolanknytning och 
närvaro 

GÖTEBORGSREGIONENS 
KOMMUNALFÖRBUND 

17 Prioriteras 
Projektet Skolanknytning och närvaro har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 17 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering.   

22-004-S01 SVUNG- Svenljungas 
unga 

SVENLJUNGA KOMMUN 14 Prioriteras 
Projektet SVUNG- Svenljungas unga har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 14 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering.   

22-004-S03 Vägen vidare ALINGSÅS 
HANDBOLLKLUBB 

13 Prioriteras  
Projektet Vägen vidare har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering.   

Bilaga 4

14 497 543

10 005 963

5 461 080

1

2

3



Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 16 dec 2022 2 (2) 

22-004-S06 Ett hållbart arbetsliv 
för care leavers 

SOS-BARNBYAR SVERIGE 13 Prioriteras  
Projektet Ett hållbart arbetsliv för care leavers har bedömts 
som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering. 

22-004-S05 IMpuls FALKENBERGS KOMMUN 12 Prioriteras  
Projektet IMpuls har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 12 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av 
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 och kopplar 
särskilt väl an till strategiskt område Utbildning, kompetens och 
jämlik hälsa. 

Totalt ansökt: 
Utlyst belopp: 50 000 000 

5 178 583

3 505 013

38 648 182

4

5



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 1 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Skolanknytning och närvaro 
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund 
Samverkansaktörer: Ale, Göteborg, Lerum, Mölndal 
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 4 

Totalt 24 17 

Motivering 

Projektet Skolanknytning och närvaro har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 17 poäng av totalt 24 
poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 
2030 och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 4.1 



Datum: Diarienummer 1 (4)

2022-10-06 22-004-S04

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Skolanknytning och närvaro

Diarienummer: 22-004-S04

Utlysning: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige

Stödsökande organisation: 222000-0265 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: ALE KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1439
Utdelningsadress: 449 80 ALAFORS

Behörig företrädare: Karin Östling
E-post: karin.ostling@ale.se

Telefonnummer: 0303703422

Organisationsnamn: ALE KOMMUN
Organisationsnummer: 212000-1439

Utdelningsadress: 449 80 ALAFORS
Behörig företrädare: Erik Höglund

E-post: erik.hoglund@ale.se
Telefonnummer: 0722340506

Organisationsnamn: GÖTEBORGS KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1355
Utdelningsadress: 404 82 GÖTEBORG

Behörig företrädare: Susanne Söderberg
E-post: susanne.soderberg@grundskola.goteborg.se

Telefonnummer: 0725022858

Organisationsnamn: GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Organisationsnummer: 222000-0265

Utdelningsadress: BOX 5073, 402 22 GÖTEBORG
Behörig företrädare: John Nelander

E-post: john.nelander@goteborgsregionen.se
Telefonnummer: 0313355141

Organisationsnamn: LERUMS KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1447

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

Bilaga 4.1 
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Utdelningsadress: 443 80 LERUM
Behörig företrädare: Peter Kristensson

E-post: peter.kristensson@lerum.se
Telefonnummer: 0302521000

Organisationsnamn: LERUMS KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1447
Utdelningsadress: 443 80 LERUM

Behörig företrädare: Peter Kristensson
E-post: peter.kristensson@lerum.se

Telefonnummer: 0302521000

Organisationsnamn: MÖLNDALS KOMMUN
Organisationsnummer: 212000-1363

Utdelningsadress: 431 82 MÖLNDAL
Behörig företrädare: Linda Svensson

E-post: linda.svensson@molndal.se
Telefonnummer: 0313151000

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-02-01–2026-01-31

Antal deltagare: 360 (216 män och 144 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 14 497 543 kr

Totala stödberättigade kostnader: 26 788 035 kr

Samordnare: Mathilda Hagerud

Ekonom: Robert Gadaan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Projektet Skolanknytning och närvaro ska arbeta med insatser som leder till att fler elever fullföljer 
sina studier och på lång sikt ökar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  Projektet ska 
stötta medverkande skolor och verksamheters systematiska arbete för att öka elevers skolanknytning, 
främja närvaro och stärka skolpersonalens förmåga att bemöta elever i riskzon. Tidiga och 
samordnade förebyggande insatser kan på lång sikt öka elevernas möjligheter att fullfölja sina studier 
och etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt minska risken att hamna i långvarigt utanförskap.

Ett lokalt förankrat utvecklingsarbete kommer att genomföras i fyra av Göteborgsregionens 
medlemskommuner: Ale, Göteborg, Mölndal och Lerum. Kommunerna kommer att genom lokala 
delprojekt arbeta fram främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att främja närvaro och 
stärka elevers skolanknytning. Samtliga insatser utgår från lokala behov som identifieras genom 
kartläggning. Metoden med lokala delprojekt ökar förutsättningarna för att verksamma arbetssätt och 
metoder implementeras i verksamheterna efter projektets slut.

Go?teborgsregionen som projekta?gare kommer att stötta det lokala utvecklingsarbetet genom hela 
projektet. Detta stöd sker i form av processtödsaktiviteter kopplade till kartläggning, genomförande, 
uppföljning, utvärdering och implementering samt vid behov i form av kompetenshöjande insatser. 
Processtödet är också inriktat på att säkerställa att insatser och förhållningssätt gentemot målgruppen
ska vara jämställda, tillgängliga och icke-diskriminerande. 
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I och med att åldern för deltagare i ESF+ nu sänks till 13 år finns möjligheten att använda 
Göteborgsregionens långa erfarenhet och upparbetade kunskap från tidigare utvecklingsprojekt för att
stötta personal i såväl grundskolans årskurs 7-9 som i gymnasieskolans introduktionsprogram och 
yrkesprogram i att utveckla sitt arbete med att förebygga framtida studieavbrott och främja närvaro. 
Detta för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och slutföra sin utbildning med en 
gymnasieexamen.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Ja

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Stödsökande visar tydligt i ansökan hur forskning, utredningar och tidigare projekt och verksamhet inom 
området ligger till grund för ansökans problemformulering och tänkta insatser, samt hur relevanta aktörer 
varit delaktiga i arbetet med detta. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet beaktas i analys och
formulering. Ansökan bedöms därmed svara mot samtliga kriterier ovan.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja
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Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Ja

Motivering:

Genom tidigare genomförd förstudie samt en lång samverkan mellan berörda aktörer beskriver ansökan hur 
projektets förankring är bred, samt redogör för hur redan skapade strukturer kommer möjliggöra 
implementering och förvaltning av resultaten från delprojekten både lokalt, regionalt och nationellt. 
Organisationernas åtagande är presenterat och grundat i behovsanalyser och samverkan i förstudie. 
Styrgruppen beskrivs utförligt. Ansökan bedöms därmed svara mot samtliga kriterier ovan.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Ja

Motivering:

Ansökan håller en hög nivå, där problemanalysen är välarbetad och mål och metoder har tydliga kopplingar 
till denna. Förankring och kompetens bedöms som starka. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering behandlas på ett tydligt sätt i förhållande till målgrupp, problem och metod. Insatserna 
bedöms som relevanta och det finns goda förutsättningar för resultat att implementeras i verksamheten.

Poängsättning: Godkänt - 4



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 2 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: SVUNG – Svenljungas unga 
Projektägare: Svenljunga kommun 
Samverkansaktörer: Förvaltningarna inom kommunen 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 1 

Totalt 24 14 

Motivering 

Projektet SVUNG- Svenljungas unga har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet 
uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 14 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar 
till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an 
till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 4.2



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-05 22-004-S01

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: SVUNG- Svenljungas unga

Diarienummer: 22-004-S01

Utlysning: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige

Stödsökande organisation: 212000-1512 SVENLJUNGA KOMMUN

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-03-01–2026-02-28

Antal deltagare: 550 (275 män och 275 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 10 005 963 kr

Totala stödberättigade kostnader: 18 529 562 kr

Samordnare: Amanda Ramér

Ekonom: Robert Gadaan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Projekt SVUNG-Svenljungas unga, är ett projekt som riktar sig mot Svenljunga kommuns barn och unga
i åldern 13- 24 år. Projektet är en bred satsning med målet att fler ungdomar ska fullfölja sina studier 
och ta ett första steg mot att etablera sig på arbetsmarknaden. Allt för stor andel av barn ungdomar i 
Svenljunga har hög frånvaro från skolan, fullföljer inte sina studier och lider av psykisk ohälsa. 
Projektets mål är att ändra på detta och för att nå resultat kommer arbetet att inrikta sig mot att 
utveckla metoder och arbetssätt som ökar närvaron och tryggheten i skolan, ökar framtidstron och 
känslan av att kunna påverka, ökar kunskapen om och möjligheterna på arbetsmarknaden samt ger 
förutsättningar för att barn och unga ska få en bättre fysisk och psykisk hälsa. 
Inom ramen för projektet kommer det att anställas en socialpedagog vars främsta uppdrag är att 
bygga relationer med barn/ungdomar med hög frånvaro från skolan och deras familjer för att kunna 
stötta dem och hjälpa dem vidare. Det kommer även att anställas en fritidsledare som kommer att 
finnas där ungdomarna finns, både under skoltid och på fritiden. Tillsammans med föreningslivet är 
målet att fritidsledaren ska kunna utveckla och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och 
unga. 
Projektet riktar sig även mot UVAS(unga som varken arbetar eller studerar) och kommer att arbeta 
med målgruppen 15-25 år. Fram till att ungdomarna fyller 20 år omfattas de av det kommunala 
aktivitetsstödet, men efter det är det ingen som har något ansvar att söka upp dem. Projektets mål är

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

Bilaga 4.2
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därför att utöka det kommunala aktivitetsstödet till att omfatta även 20- 24 år.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Ja

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Stödsökande presenterar i ansökan en väl underbyggd problem- och behovsanalys där det på ett tydligt sätt 
framgår att både relevanta aktörer samt målgruppen varit involverade och att deras behov ligger som grund
till projektidén. Stödsökande stärker vidare upp sin problemformulering genom att hänvisa till relevant 
statistik, rapporter och egen tidigare erfarenhet samt reflekterar tydligt kring hur jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering är en del av projektets problem. Ansökan bedöms därmed svara mot 
samtliga kriterier ovan.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Nej

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja
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Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande är enda part i projektet, men kommer arbeta förvaltningsöverskridande inom kommunen. I 
ansökan beskriver stödsökande på ett konkret sätt hur projektet förankrats inom organisationen och de 
olika förvaltningarna och presenterar en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktioner. 
Stödsökande nämner att styrgruppen har mandat att implementera projektets resultat, men visar inte på 
någon vidare analys eller plan kring hur implementering och förvaltning av resultaten ska se ut. 
Stödsökande beskriver i ansökan vilka åtaganden organisationen har i projektet, dock är beskrivningen inte 
helt tydlig och ytterligare förtydliganden kring detta har inkommit under beredning. Ansökan bedöms därav 
svara mot två av fyra kriterier ovan.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Ansökan bedöms som godkänd men utöver kravet för godkänt bedöms ansökan i sin helhet inte som stark.

Poängsättning: Godkänt - 1



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 3 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Vägen vidare  
Projektägare: Alingsås handbollsklubb 
Samverkansaktörer: Alingsås kommun, Hjälmareds Folkhögskoleförening, Alingsås kommun, Mat & 
Mingel, Stiftelsen Eken, Sparbanksstiftelsen 
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 3 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 13 

Motivering 

Projektet Vägen vidare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 4.3 



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-06 22-004-S03

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Vägen vidare

Diarienummer: 22-004-S03

Utlysning: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige

Stödsökande organisation: 864000-4746 ALINGSÅS HANDBOLLKLUBB

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-02-01–2025-12-31

Antal deltagare: 45 (20 män och 25 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 5 461 080 kr

Totala stödberättigade kostnader: 10 100 677 kr

Samordnare: Mathilda Hagerud

Ekonom: Robert Gadaan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Vårt projekt "Vägen vidare" faller inom ramen för programområde POA2 inom specifikt mål h), 
"Uppmuntra aktiv inkludering", med ett särskilt fokus på unga. Som nämns i utlysningen så är risken 
att hamna i uvas fyra till fem gånger högre för de som inte
avslutat sina gymnasiestudier jämfört med de som avslutat ett studieförberedande
gymnasieprogram. Att utveckla alternativa studievägar som kan anpassa sig till eleven är angeläget för
att fånga upp de individer som annars riskerar att hamna i ett utanförskap. 
Vägen vidare kommer att på individnivå stärka insatser som bidrar till ökad arbetsmarknadskunskap 
för att stärka ungas motivation samt skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter för studie- och 
yrkesval inklusive yrkeskunnande. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv hoppas vi kunna 
vidareutveckla en metod och ett arbetssätt,  genom samverkan, som förstärker övergången mellan 
skola, vidare studier och etablering i arbetslivet. VI hoppas på ett resultat som utvecklar nya eller 
beprövade metoder och former av samarbete mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta 
målgruppens behov.

Projektet är tänkt att bidra till att lösa problemet med att ungdomar mellan 16-20 år, som står långt 
från studier och arbetsmarknaden ska få möjlighet att, genom att vistas i andra miljöer och träffa 
andra människor, stärka sitt självförtroende och öka möjligheterna till att ta nya steg på vägen ut i 
samhället. Vi vill upprätta samverkansformer som ska fokusera på att identifiera, nå och stödja 

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

Bilaga 4.3 
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(relationsbygga) elever som riskerar att inte klara grundskolans kunskapskrav och bli behöriga till 
gymnasiet, så som nyanlända inom det individuella programmet (IM), och dem som har en hög 
frånvaro. 

Målgruppen är ungdomar som har ett skolmisslyckande bakom sig av olika slag. Det kan vara 
diagnoser, familjeproblematik, mobbing, psykisk ohälsa och ett tidigt skede av drog och 
kriminalitetproblematik. Det kommunala aktivitetsansvaret har ett system där alla ungdomar mellan 
16 - 20 år registreras som ej påbörjar eller gör avbrott från gymnasiet. Det är en säker källa att välja 
ut ungdomar som passar in i projektidén. Det finns gruppverksamhet idag i det kommunala 
aktivitetsansvaret som kommer vara delaktiga i projektet. Ungdomarna får ännu större chans att 
införskaffa nya kunskaper som inte bedöms i betyg och detta ger en större möjlighet till arbete eller 
bli motiverade tillbaka till studier.

Målet med projektet är att få unga som idag står utanför normal skolgång och arbete att hitta en väg 
vidare till utbildning eller jobb. Genom att erbjuda ungdomarna möjlighet att hjälpa till med olika 
aktiviteter på Estrad genom non-formal learning metoder, där vi bland annat kommer att validera 
deras vardagskunskaper. De kommer även att få en insyn i hur det ideella samhället fungerar och ges 
möjlighet till praktik i samband med matcher och evenemang. Deltagarna kommer att erbjudas 
möjligheten utifrån ett jämställdhets- och inkluderande perspektiv och där flertalet aktiviteter som 
erbjuds kommer att vara tillgänglighetsanpassade och där vi inom projektet kommer att arbeta utifrån
de horisontella målen.

Långsiktighet, lyhördhet, kompetens, samverkan och värme är värdeord för framgång i vårt projekt.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Nej

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Nej
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Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Nej

Motivering:

Stödsökande presenterar en godkänd problemanalys byggd på vetenskapliga metoder, där jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering behandlas i relation till problem, behov och målgrupp. Dock är 
problemanalysen inte tillräckligt djup på ovan områden för att nå upp till extrapoäng.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Nej

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Nej

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Nej

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande har på ett godkänt sätt beskrivit hur projektet tagits fram i samverkan med övriga aktörer och 
förankrats hos dessa.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 4 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Ett hållbart arbetsliv för care leavers, 
Projektägare: SOS Barnbyar 
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 5 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 3 
Förvaltande myndighets bedömning 4 2 

Totalt 24 13 

Motivering 

Projektet Ett hållbart arbetsliv för care leavers har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 poäng av totalt 24 poäng. 
Projektet bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och 
kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 4,4



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-06 22-004-S06

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Ett hållbart arbetsliv för care leavers

Diarienummer: 22-004-S06

Utlysning: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige

Stödsökande organisation: 802405-7815 SOS-BARNBYAR SVERIGE

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-01-01–2025-12-31

Antal deltagare: 80 (47 män och 33 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 5 178 583 kr

Totala stödberättigade kostnader: 9 640 429 kr

Samordnare: Pernilla Hofmann

Ekonom: Robert Gadaan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Sedan 2018 har SOS Barnbyar bedrivit verksamhet för att stödja unga som lämnar samhällsvård. 
Genom forskning och vår erfarenhet i verksamheten ser vi ett stort behov att stärka psykisk hälsa och 
anställningsbarhet hos målgruppen. Projektet "ett hållbart arbetsliv för care leavers" syftar till att 
stärka unga (16-25 år) som lämnar samhällsvård så att man upplever en förbättrad psykisk hälsa och 
kommer i arbete eller studier. Projektet kommer att använda metoderna Supported Employment, 
Supported Education och Problem Management Plus för att stödja unga care leavers behov. Verktygen 
kommer att testas och anpassas till SOS Barnbyars verksamhet och på sikt integreras i SOS Barnbyars 
nationella verksamhet. 

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

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
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För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Ja

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektet. Det finns en tydlig koppling mellan jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering och projektets problemformulering.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Ja

Motivering:

Stödsökande är enda part i projektet som är väl förankrat inom organisationen. Målgruppen har varit 
involverad i framtagandet av projektet genom referensgrupp. Det finns goda förutsättningar för att 
resultatet av projektet kan och ska implementeras.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej
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Motivering:

Ansökan bedöms som välskriven med en väl underbyggd problemanalys. Dock har ansökan beskrivit en 
inledande fas om sex månader vilket i förtydligande har kunnat minskas till en uppstartsfas om två 
månader. En del av det arbete som skulle varit klart vid inlämnade av ansökan har istället fått göras i tid 
mellan inlämnad ansökan och ett eventuellt beviljande av ansökan. 
Därav landar bedömningen i att ansökan i sin helhet inte kan bedömas som stark.

Poängsättning: Godkänt - 2



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 5 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: IMpuls 
Projektägare: Falkenberg kommun 
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 2 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 12 

Motivering 

Projektet IMpuls har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 12 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 och kopplar särskilt väl an till strategiskt 
område Utbildning, kompetens och jämlik hälsa. 

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 4.5



Datum: Diarienummer 1 (4)

2022-10-06 22-004-S05

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: IMpuls

Diarienummer: 22-004-S05

Utlysning: POA2: Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige

Stödsökande organisation: 212000-1231 FALKENBERGS KOMMUN

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: FALKENBERGS KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1231
Utdelningsadress: 311 80 FALKENBERG

Behörig företrädare: Vladimir Tolevski
E-post: vladimir.tolevski@falkenberg.se

Telefonnummer: 0706986463

Organisationsnamn: FALKENBERGS KOMMUN
Organisationsnummer: 212000-1231

Utdelningsadress: 311 80 FALKENBERG
Behörig företrädare: Mikael Paulsson

E-post: mikael.paulsson@falkenberg.se
Telefonnummer: +46346885267

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-01-01–2025-12-31

Antal deltagare: 180 (90 män och 90 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 3 505 013 kr

Totala stödberättigade kostnader: 6 490 764 kr

Samordnare: Pernilla Hofmann

Ekonom: Robert Gadaan

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Huvudsyftet med projektet är: 

- Att antalet IM-elever på kort sikt ökar sin närvaron, att det sker färre avhopp, ökat välmående, ökar
sin progression och att fler motiveras till studier för att nå behörighet.

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
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- Att antalet IM-elever på lång sikt som fullföljer sin gymnasieutbildning och närmar sig 
arbetsmarknaden ökar.
- Att antalet KAA i Falkenbergs kommun som återgår till studier och närmar sig arbetsmarknaden ökar.

Inom Falkenbergs kommun ser vi ett behov av ökat fokus på dessa grupper av flera olika anledningar. 
Antalet IM elever som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg har under en längre tid varit i väldigt 
högt, endast ett fåtal av dessa elever har uppnått målen och är långt ifrån arbetsmarknaden. Vad 
gäller KAA  är det önskvärt med en strukturerad kartläggning och metodik för att ta tydliggöra vilket 
angreppsätt kommunen ska anta för att få elever att återgå till sina studier. Även nivån på de elever 
som omfattas av KAA (>100) är alldeles för hög vilket inte är acceptabelt.

Projektet syftar till finna nya modeller på såväl organisationsnivå som individnivå att nå projektmålen.
De olika aktörerna som Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och 
Socialförvaltningen bör tydliggöra rollerna och öka samverkan. Projektet bör i detta fall ta fram 
samverkansmodeller så att kommunens instanser ska skapa förutsättningar för att öka progressionen 
hos eleverna och att elever återgår till studier vad gäller KAA. Vidare bör det utvärderas var 
huvudansvaret bör vara när det det gäller det kommunala aktivitetsansvaret. 

Det är också problematiskt att få en övergripande bild kring KAA-elever. Det handlar att synliggöra 
vilka de är, hur deras faktiska situation ser ut, kartläggning, att undvika att vissa "faller mellan 
stolarna" med mera. Uppsökande verksamhet bör också systematiseras och följas upp på ett mer 
tydligt sätt med tydliga mål på resultat. 

Projektet bör också komma fram till avgränsningar i det kommunala ansvaret kring målgruppen KAA 
eftersom många av frågorna som kommer upp kring dessa är vårdrelaterade. 

Kartläggning och samverkan är ledord i projektet i syfte att komma fram till metodik för att uppnå 
effektmålen. När kartläggning har skett är nästa steg att utröna på behoven hos målgrupperna för att 
därefter sätta in relevanta aktiviteter för att nå projektmålen. Detta skulle kunna vara ökat utbud av 
yrkesutbildningar förberedande insatser för att studera på Komvux till exempel. Här gäller det även 
att se till de horisontella principerna. Fokus på jämställdhet samt skyldigheter och möjligheter 
oavsett kön. Projektet kommer exempelvis att sträva efter att ha lika många kvinnor och män som 
deltar i projektets målgrupp. Dessutom bör deltagarna ges möjlighet att göra medvetna, normkritiska 
val då de tilldelas praktikplats, val av yrkesutbildning och andra inriktningar vad gäller studier och 
närmande till arbetsmarknaden. Tillgänglighetsaspekten är också en del som projektet kommer att 
fokusera på, alla inom målgruppen ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Projektet kommer 
dessutom att arbeta för att medvetandegöra deltagarna kring vad diskriminering innebär och vilka 
åtgärder som finns att vidta om de utsätts för diskriminering.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att problematiken är komplex där det krävs ett omtag  med nytt 
tänk på flera olika nivåer för att nå projektmålen. Det krävs ett fokus på individnivå med ökad 
samverkan över förvaltningsgränser. Detta hänger samman med struktur på organisationsnivån för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för att möta upp de behov som krävs för syftet med projektet, att
öka antalet elever som har gjort en studieprogression och att de har närmat sig arbetsmarknaden.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.
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Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Nej

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Nej

Motivering:

Ansökan presenterar en godkänd problem- och behovsanalys, dock har målgruppen inte involverats i 
framtagandet av projektidén. Problemanalysen berör frågorna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering men dessa aspekter hade kunnat utvecklas och beskrivas tydligare.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande har i ansökan beskrivit hur projektidén tagits fram gemensamt av berörda förvaltningar och att
såväl tjänstemän som politiker i kommuner vill se ett ökat fokus för projektets målgrupp. En styrgrupp har 
tillsatts och de tänkta resurserna i gruppen bedöms ha goda möjligheter att tillse att projektets resultat 
kan implementeras i ordinarie verksamhet. 

Helhetsbedömning
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Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Ansökan bedöms vara väl förankrad inom berörda parter. Den presenterade problemanalysen ger en tydlig 
bild av problemet och behovet för målgruppen, dock har målgruppen inte involverats i projektidén och 
perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering hade kunna beskrivas på ett tydligare sätt.
Under beredning har förtydliganden behövts inhämtas varför ansökan i sin helhet inte kan bedömas som 
stark.

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 16 dec 2022 1 (2) 

Ärendelista ESF+ Västsverige 
POA2. Underlätta inträde på arbetsmarknaden, ansökningsomgång 2022.1 

Ärende-
nummer 

Dnr Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp 

Poäng Förslag till prioritering 

1 22-003-S03 Cresco+ SAMORDNINGSFÖR
BUNDET 
SKARABORG 

15 Prioriteras om medel finns 
Projektet Cresco+ har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 15 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl 
an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

2 22-003-S02 Gränsgångare SAMORDNINGSFÖR
BUNDET ÄLV & 
KUST 

15 Prioriteras om medel finns 
Projektet Gränsgångare har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder med 15 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 
2030 och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka 
inkludering.   

3 22-003-S05 Sysselsättning i 
samverkan för 
social hållbarhet 

TRANEMO 
KOMMUN 

14 Prioriteras om medel finns 
Projektet Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet har bedömts som 
godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 14 poäng av totalt 24 
poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi 
för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till den 
långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

4 22-003-S04 STEGA SKÖVDE KOMMUN 14 Prioriteras om medel finns 
Projektet STEGA har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl 
an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Bilaga 5

15 976 736

40 090 390

7 512 504

14 052 850
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5 22-003-S06 Vidare GÖTEBORGS STIFT 13 Prioriteras om medel finns 
Projektet Vidare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 
poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl 
an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

6 22-003-S01 Rätt Insats Till 
Alla (RITA) 

UDDEVALLA 
KOMMUN 

9 Prioriteras inte 
Projektet Rätt Insats Till Alla (RITA) har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsgrunder med 9 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar i lägre 
grad till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021 – 2030. Då utlysningen har begränsade medel föreslås att projektet 
inte prioriteras.  

Totalt ansökt: 
Utlyst belopp: 59 000 000 

21 133 371

7 511 220

106 277 071



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 1 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Cresco+ 
Projektägare: Samordningsförbundet Skaraborg 
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 15 

Motivering 

Projektet Cresco+ har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 15 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Förslag till prioritering: Prioriteras om medel finns 

Bilaga 5.1



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-05 22-003-S03

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Cresco+

Diarienummer: 22-003-S03

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Stödsökande organisation: 222000-2154 SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKARABORG

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-03-01–2025-06-30

Antal deltagare: 500 (250 män och 250 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 15 976 736 kr

Totala stödberättigade kostnader: 29 824 306 kr

Samordnare: Anna Holmgren

Ekonom: Cecilia Lillieroth-Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Samordningsförbundet Skaraborg har i förstudien "Sustainable progression" kommit fram till att 
förbundet både har svårt att nå missgynnade grupper och svårt att skapa en varaktig progression mot 
arbete i den omfattning förbundet önskar. Crecso+ är ett projekt på strax över 2 år i Skaraborg med 
samtidiga och samordnade insatser som är utformat för att lösa dessa utmaningar. Projektet kommer 
att ha 500 deltagare bosatta i 14 olika kommuner som är mellan 18-64 år och har en komplex 
problematik och behov av samordning. De har försörjning från kommunen, socialtjänst eller 
Försäkringskassan, även individer som initialt inte har någon försörjning kommer att inkluderas i 
projektet (med förbundets egen finansiering). Deltagare får i projektet en samordnare som med hjälp 
av BIP-modellen kartlägger deltagarens hela livssituation och utifrån den tillsammans med deltagaren 
skapar en individuell plan för vilka områden deltagaren behöver stärkas inom för att förbättra sin 
arbetsförmåga. Inom projektet kan deltagaren bland annat få del av den studiemotiverande kursen 
"Livslinjen" av Varas folkhögskola och verktyget "JobMatch Talent". Insatser som främjar ett 
fördomsfritt bemötande med tro på deltagaren kommer att ske riktat till projektpersonal. Likaså 
kommer metodutvecklande insatser ske som främjar att alla individer inom målgruppen, även de som 
tillhör missgynnade grupper, får en förbättrad möjlighet att ta del av projektets insatser.

Projektet har följande fyra målsättningar:
1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden.

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

Bilaga 5.1
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2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier.
3. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha förbättrade
möjligheter att ta del av projektets insatser.
4. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Nej

Motivering:

Ansökan beskriver väl hur sökanden identifierat det problem som ligger till grund för problemanalysen. 
Problemanalysen beaktar jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, men det framgår inte tydligt 
hur målgruppen varit delaktig i framtagandet av ansökan. Problemformuleringen utgår i viss utsträckning 
från tidigare forskning, utredningar och erfarenheter men detta avsnitt är dock inte väl utvecklat i ansökan.
Sammantaget bedöms projektets problemformulering som godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Nej

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Nej
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Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Sökanden har beskrivit hur ansökan förankrats hos projektägaren. Övriga projektaktörers åtaganden beskrivs
övergripande i ansökan. Beskrivningen av projektets styrgrupp är inte utförlig och en tydlig beskrivning av 
projektets implementering och förvaltning av resultat saknas. Sammantaget bedöms förankringen av 
ansökan som godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 2 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Gränsgångare  
Projektägare: Samordningsförbundet Älv och kust  
Samverkansaktörer: Samordningsförbundet Väst och Samordningsförbundet Göteborg (Finsam 
Göteborg) 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 15 

Motivering 

Projektet Gränsgångare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 15 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Förslag till prioritering: Prioriteras om medel finns 

Bilaga 5.2



Datum: Diarienummer 1 (4)

2022-10-04 22-003-S02

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Gränsgångare

Diarienummer: 22-003-S02

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Stödsökande organisation: 222000-1941 SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG

Organisationsnummer: 222000-3285
Utdelningsadress: FÖRSTA LÅNGGATAN 19, 413 27 GÖTEBORG

Behörig företrädare: Eva Magnusson
E-post: eva.magnusson@finsam.goteborg.se

Telefonnummer: 0725081190

Organisationsnamn: SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST
Organisationsnummer: 222000-2030

Utdelningsadress: SILENTZVÄGEN 6 3TR, 451 50 UDDEVALLA
Behörig företrädare: Gudrun Emilsdottir

E-post: gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Telefonnummer: 0739444602

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-01-01–2025-12-31

Antal deltagare: 600 (282 män och 318 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 40 090 390 kr

Totala stödberättigade kostnader: 73 748 264 kr

Samordnare: Anna Holmgren

Ekonom: Cecilia Lillieroth-Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Samordningsförbund finns för människor som är i behov av samordnat stöd för att öka deras möjlighet 
att komma i arbete. Det kan låta enkelt men både medborgaren och professionella stöter på 
utmaningar. Mats Tystrup uttrycker sig så här i en intervju med Kunskapsguiden:

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

Bilaga 5.2
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"Organisationer som går ut på gränser men arbetar med människor får garanterat problem. Problemen 
börjar när man inte vet exakt vad man ska göra varje gång, och det vet man ju inte när man arbetar 
med människors beteenden. Då behöver man tvärtom kunna koppla in personer vartefter, oberoende 
av gränser, och plocka ihop det som behövs för att möta behovet. Och vi är inte organiserade för att 
anpassa och skräddarsy i stunden på det sättet. Gränserna och allt som stödjer dem är så starka att 
det blir svårt att arbeta med personer vars behov inte passar det vi gör."

Projekt gränsgångare vill att det ska finnas fler professionella som kan stödja människor i de 
organisatoriska mellanrummen. Tillgängligheten till samhällets stöd ska öka för människor som annars 
har svårt att på egen hand orientera sig bland samhällets olika insatser och stöd. Målet är att fler 
människor som har svårt att nå arbetsmarknaden ska få den möjligheten.
Begreppet gränsgångare är uttryckt av fil.lic. Heiti Ernits i hans forskning av framväxten av nya 
samverkansroller i offentlig sektor. Gränsgångare är ett samlingsbegrepp för professionella som 
arbetar i organisatoriska mellanrum. I projektet finns olika professioner och yrkestitlar så som 
rehabvägledare, arbetsspecialister, koordinatorer, m. fl. Alla har det gemensamt att de arbetar i de 
organisatoriska mellanrummen för att ge stöd till människor på sin väg mot arbete.

Varför behövs gränsgångare – vad är problemet?      
Lagen om finansiell samordning och möjligheten att starta samordningsförbund kom 2003. Syftet med 
lagen var att samverka kring människor i behov av samordnad rehabilitering med behov av stöd från 
flera myndigheter. Utgångspunkten var att samhällets organisering i allt större utsträckning strävat 
efter att renodla sina organisationers uppdrag och uppgifter. I den utvecklingen uppstod 
organisatoriska mellanrum för medborgare vars behov inte passade inom en organisations uppdrag och 
uppgift. Sedan finsamlagen kom till har samhällets organisering på många sätt förändrats och utförs 
numer av betydligt fler aktörer. Att utveckla insatser i de organisatoriska mellanrummen innebär att 
alltid vara beredd att ompröva och utveckla vilka insatser som krävs.
Projekt gränsgångare bedrivs av tre samordningsförbund. De kommer, var för sig, att bedriva var sitt 
delprojekt. Gemensamt är att förbunden utvecklar sin verksamhet med gränsgångare i de 
organisatoriska mellanrum som förbunden lokalt identifierat och prioriterat. 
Finsam Göteborg kommer utveckla sin verksamhet med fyra koordinatorer för unga vuxna. De ska 
arbeta i de mellanrum som identifierats att ungdomar faller emellan och behöver stöd. 
Samordningsförbundet Väst ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina nio medlemskommuner
och på det sättet stärka samarbetet mellan kommunerna och förbundets rehabvägledare. 
Samordningsförbundet Älv & Kust ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina fem kommuner 
samt öka kompetensen i det gemensamma arbetet genom personal från hälso- och sjukvård samt 
staten. 
I de tre delprojekten kommer organisatoriska mellanrum fyllas med kompetens och förmåga att fånga 
fler människor i behov av samordnat stöd. De tre samordningsförbunden omfattar 15 kommuner, 
Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utöver samverkan med sina 
medlemmar samverkar förbunden med exempelvis gymnasieskolor, elevhälsoteam, arbetsgivare och 
civilsamhälle. Individens behov av stöd avgör vilken samverkan som behöver initieras och utvecklas.
Målgrupp      
Projektet vänder sig till kvinnor och män i behov av samordnat stöd. Projektets deltagare kan vara 
människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna under mycket lång tid, unga som uppbär 
aktivitetsersättning, unga som varken arbetar eller studerar, personer med samsjuklighet, utrikes 
födda, HBTQI-personer, unga i gråzon till daglig verksamhet och unga i risk för kriminalitet. 
Antalet kvinnor (53%) och män (47%) som aktualiseras inom projektet ska vara jämnt fördelat. 
Projektet ska vara öppet för alla, oavsett kön, funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder (16–64 år). 
Utgångspunkten för samordningsförbundens verksamhet är att arbeta med individer där annat stöd 
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inte finns att tillgå. I de fall bedömningar av en myndighet har gjorts om lämplig insats utanför 
projektet utgör de individerna inte målgrupp för projektet.
Mål för projektet      
Det övergripande målet för projektet är att bidra till att kvinnor och män i behov av samordnat stöd 
närmar sig arbetsmarknaden eller börjar att arbeta eller studera. 

Projektet har definierat två strategiska målsättningar: 
• Synliggöra nyckelfaktorer för 
människor långt ifrån arbetsmarknaden att nå arbete. Vad är det som ökar jobbchansen och vilka 
resurser krävs? 
• Synliggöra gränsgångarens 
förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete.

Konkreta mål för projektet:
• 25 % av deltagande kvinnor och män 
har börjat arbeta eller studera. 
• 50 % av deltagande kvinnor och män 
har närmat sig arbetsmarknaden.
• 25 % av deltagande kvinnor och män 
avslutas av andra orsaker.

Totalt kommer projektet att omfatta 600 deltagare under projektperioden. Det långsiktiga målet för 
projektet är att skapa hållbara strukturer för samverkan som fångar upp individer i behov av 
samordnat stöd.

I den Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021 – 2030 har långsiktiga prioriteringar 
angivits i syfte att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Ett hållbart samhälle behöver 
fånga upp alla som har förmåga till arbete. Projekt gränsgångare vänder sig till dem som står särskilt 
långt ifrån arbetsmarknaden. Genom samverkan, personligt stöd och tro på människans möjligheter 
kommer projektet att ge fler människor ökade jobbchanser. 

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja
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Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Nej

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Ansökan bygger på en förstudie. Samordningsförbundet har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit 
processen för hur de tillsammans med övriga projektaktörer identifierat projektets problem. Det framgår 
emellertid inte tydligt hur projektets målgrupp varit involverad i framtagandet av ansökan. Sökanden 
beskriver på en godkänd nivå hur problemanalysen utgår från jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering. Problemformuleringen stärks av tidigare forskning, utredningar och erfarenheter. 
Sammantaget bedöms problemformuleringen godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Nej

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Sökanden har på ett tydligt sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och övriga 
projektaktörers organisationer. Sökanden har presenterat en beskrivning av styrgruppen som bedöms som 
relevant för projektgenomförandet. Implementering och förvaltning av resultat beskrivs inte tydligt i 
ansökan. Sammantaget bedöms förankringen som godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 3 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet 
Projektägare: Tranemo kommun  
Samverkansaktörer: - 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 2 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 2 

Totalt 24 14 

Motivering 

Projektet Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 14 poäng 
av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 
– 2030 och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.

Förslag till prioritering: Prioriteras om medel finns 

Bilaga 5.3



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-06 22-003-S05

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet

Diarienummer: 22-003-S05

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Stödsökande organisation: 212000-1462 TRANEMO KOMMUN

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-02-01–2026-01-31

Antal deltagare: 40 (20 män och 20 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 7 512 504 kr

Totala stödberättigade kostnader: 13 912 045 kr

Samordnare: Ninon Shenaz

Ekonom: Cecilia Lillieroth-Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Tranemo kommun har ett stort antal individer, både kvinnor och män, som står särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden. En sammansatt problematik av psykisk ohälsa, missbruk, annan social problematik 
och/eller språksvaghet har gjort att individerna ännu inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. 
Dessa kvinnor och män deltar inte i någon sysselsättning och befinner sig i många avseenden i ett 
socialt utanförskap.

Orsaker till problemet återfinns på både individ-, organisatorisk och strukturell nivå. Det som faller 
inom projektets avgränsning är den organisatoriska nivån, där det inom kommunens organisation 
saknas målgruppsanpassad sysselsättning och samverkan för att målgruppen ska kunna göra 
stegförflyttning mot arbete och utbildning.

Som en konsekvens av problemet slår ett progressivt utanförskap hårt mot individen. Inom Tranemo 
kommun ses också ett växande problem med allt fler individer i ett långvarigt eller mycket långvarigt 
ekonomiskt bistånd.

Projektet vill uppnå stegförflyttning i riktning mot arbetsmarknaden för kvinnor och män i 
utanförskap, som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det innefattar att sänka tröskeln 
till sysselsättningsinsatser och genom förbättrad samverkan effektivt använda kommunens interna 

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
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resurser för att möjliggöra att målgruppen närmar sig arbetsmarknaden. 

Inom ramen för projektet vill Tranemo kommun starta en öppen lågtröskelverksamhet som erbjuder 
sysselsättning för de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Lågtröskelverksamheten ska 
byggas samman med befintlig organisation kring sysselsättning och arbetsförberedande insatser. 
Genom att utarbeta metoder och arbetssätt för samspel mellan olika aktörer och funktioner inom 
kommunen vill projektet arbeta för effektiv stegförflyttning mot arbete och utbildning för 
målgruppen.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Ja

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Problem- och behovsanalysen bedöms vara väl underbyggd och pekar tydligt ut de utmaningar som finns för 
deltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Det finns en tydlig behovsanalys som grundar sig bl.a. på 
tidigare gjorda insatser och har visat på ett behov av ett nytt arbetssätt. Projektplaneringen har skett 
stegvis med fokus på vad som är bäst för målgruppen och viktiga intressenter samt målgruppen har 
involverats i framtagandet av projektplanen. Hela ansökan analyseras utifrån ett jämställdhets-, 
tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv. 
Projektet har en hög kostnad per deltagare men det handlar om att bygga en ny arbetsmodell med hänsyn 
till den svåra målgruppen och dess förutsättningar och därför bedöms den höga kostnaden som rimlig.

Förankring:
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Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Ja

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Ja

Motivering:

Projektet är mycket väl förankrat och har säkrat ägarskap samt utpekade mottagare för resultat. Deras 
medverkan bedöms vara relevant och nödvändigt för projektets genomförande. Styrgruppens 
sammansättning finns beskriven tillsammans med deras roll i projektet som bedöms relevant. Stödsökande 
anger långsiktiga mål att bygga en hållbar modell för att möta upp målgruppens behov och lösa problemet 
och har redan i planeringsstadiet därför förberetts för en implementering. Sammantaget är projektet väl 
förankrat.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Ansökan bedöms som välskriven med en väl underbyggd problemanalys. Dock hade stödsökande initialt inte 
fyllt i avsnittet som gäller ekonomifrågor, budget fanns däremot bifogat. Därav landar bedömningen i att 
ansökan i sin helhet inte kan bedömas som stark.

Poängsättning: Godkänt - 2



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 4 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: STEGA 
Projektägare: Skövde kommun 
Samverkansaktörer: Tibro kommun 
Ansökningsomgång:  2022.1 
Specifikt mål: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 13 

Motivering 

Projektet STEGA har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering. 

Förslag till prioritering: Prioriteras om medel finns 

Bilaga 5.4



Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-06 22-003-S04

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: STEGA

Diarienummer: 22-003-S04

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Stödsökande organisation: 212000-1710 SKÖVDE KOMMUN

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: SKÖVDE KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-1710
Utdelningsadress: 541 83 SKÖVDE

Behörig företrädare: Johan Strömberg
E-post: Johan.Stromberg@skovde.se

Telefonnummer: 0500497720

Organisationsnamn: TIBRO KOMMUN
Organisationsnummer: 212000-1660

Utdelningsadress: 543 80 TIBRO
Behörig företrädare: Mattias Gustafsson

E-post: mattias.gustafsson@tibro.se
Telefonnummer: 050418160

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-01-01–2025-12-31

Antal deltagare: 80 (16 män och 64 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 14 052 850 kr

Totala stödberättigade kostnader: 26 037 061 kr

Samordnare: Ninon Shenaz

Ekonom: Cecilia Lillieroth-Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

STEGA ska tillämpa ett nytt arbetssätt som gör arbetsplatsen till en aktiv medskapare av villkor för att
stötta arbetssökandes etablering på arbetsmarknaden. Modellen flyttar perspektiv och projektet ska 
undersöka om stärkt mottagarkapacitet och strukturerade insatser från arbetsplatsen kan bidra till att
utrikes födda kvinnor och män utvecklar kompetens som för dem närmare ett arbete eller utbildning. 

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
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Modellen syftar till att skapa en långvarig relation mellan deltagare och arbetsplats. Under ett år ska 
deltagaren varva teoretiska studier med fördjupat praktiskt lärande på arbetsplatsen. Deltagaren kan 
därmed utveckla grundläggande yrkesmässig kompetens i kombination med utveckling av svenska och 
social interaktion i ett arbetssammanhang. 

Projektets utbildningar är inriktade på områdena vård/omsorg och förskola/skola och består av 
samhällsorienterande ämnen, svenska och yrkesspecifika ämnen. Metoden att varva teoretiska studier 
och lärande på arbetsplatsen, 2 + 3 dagar per vecka, ger deltagarna möjlighet att tillämpa nyvunna 
teoretiska kunskaper på praktiska arbetsuppgifter. Varje arbetsplats utbildar handledare för att stötta
deltagarens utvecklingsprocess.  För att stärka möjligheterna att utveckla inkluderande 
arbetsplatskulturer bistår projektet med utbildningar och stöd för verksamhetsutveckling. 

Projektets fokus på att stötta både arbetssökande och arbetsplatser har potentialen att skapa 
modeller för hur arbetsplatser kan arbeta strukturerat med att utveckla mottagarkapacitet och skapa 
en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.

Projektet genomförs av Skövde kommun i samverkan med Tibro kommun under perioden 2023-01-01 – 
2025-12-31.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Nej

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:
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Ansökan beskriver väl hur sökanden identifierat det problem som ligger till grund för problemanalysen. Dock
kunde målgruppens behov av insatserna utvecklas ytterligare.  Projektet har utvecklats från tidigare 
genomförda projekt STEG samt en pågående förstudie och visar på en medvetenhet om de horisontella 
principerna då problemanalysen integrerar jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 
Sammantaget bedöms projektets problemformulering som godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Nej

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Nej

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande visar på ett godkänt sätt att ansökan är förankrad hos både sökande organisation och 
samverkanspart. Beskrivningen av projektets styrgrupp är godkänt men inte utförlig och en tydlig 
beskrivning av projektets implementering och förvaltning av resultat saknas. Sammantaget bedöms 
förankringen av ansökan som godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 5 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Vidare 
Projektägare: Göteborgs stift 
Samverkansaktörer: Lysekils pastorat, Nylöse pastorat, Partille Pastorat, Romelanda Pastorat, Tjörns 
pastorat. Medfinansiärer: Gbg kommun, Kungälv, Lysekil, Partille, Tjörn 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: POA2. Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 13 

Motivering 

Projektet Vidare har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 13 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt väl an till 
den långsiktiga prioriteringen Öka inkludering.   

Förslag till prioritering: Prioriteras om medel finns 

Bilaga 5.5



Datum: Diarienummer 1 (4)

2022-10-06 22-003-S06

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Vidare

Diarienummer: 22-003-S06

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Stödsökande organisation: 252010-0088 GÖTEBORGS STIFT

Region: Västsverige

Samverkansparter:
Organisationsnamn: LYSEKILS PASTORAT

Organisationsnummer: 252004-9285
Utdelningsadress: ÖVRE KYRKOGATAN 3, 453 30 LYSEKIL

Behörig företrädare: Hans Wolfbrandt
E-post: hans.wolfbrandt@svenskakyrkan.se

Telefonnummer: +46523293211

Organisationsnamn: NYLÖSE PASTORAT
Organisationsnummer: 252004-8931

Utdelningsadress: BERGSGÅRDSGÄRDET 79, 424 32 ANGERED
Behörig företrädare: Maria Ottensten

E-post: maria.ottensten@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: +46317316925

Organisationsnamn: PARTILLE PASTORAT

Organisationsnummer: 252003-1242
Utdelningsadress: GAMLA KRONVÄGEN 36, 433 33 PARTILLE

Behörig företrädare: Mattias Algotsson
E-post: mattias.algotson@svenskakyrkan.se

Telefonnummer: +46705102568

Organisationsnamn: ROMELANDA PASTORAT
Organisationsnummer: 252003-6266

Utdelningsadress: OXELVÄGEN 101, 442 77 ROMELANDA
Behörig företrädare: Joel Kallin

E-post: joel.kalin@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: +46739859131

Organisationsnamn: TJÖRNS PASTORAT

Organisationsnummer: 252003-6357

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
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Utdelningsadress: HAMNGATAN 17, 471 32 SKÄRHAMN
Behörig företrädare: Johan Ernstsson

E-post: johan.ernstson@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: +46733230503

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-03-01–2026-02-28

Antal deltagare: 246 (100 män och 146 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 21 133 371 kr

Totala stödberättigade kostnader: 39 386 021 kr

Samordnare: Ninon Shenaz

Ekonom: Cecilia Lillieroth-Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

I Svenska kyrkans arbete möter vi ofta både personer som står långt från arbetsmarknaden samt deras 
anhöriga. Det är personer som av olika anledningar söker stöd hos oss. Vi ser att konsekvenserna av 
arbetslösheten är allvarliga och att personer hamnar i en nedåtgående spiral där ekonomi, hälsa, 
relationer, utanförskap och arbetslösheten försvårar och förvärrar. Vi ser även att långtidsarbetslöshet
skapar strukturella problem i vårt samhälle. Människor i långtidsarbetslöshet kommer längre och 
längre från delaktighet och påverkansmöjligheter vilket i sin tur ökar ohälsan och segregationen i 
samhället. 

Det planerade ESF+ projektet Vidare har som syfte att stötta personer långt ifrån arbetsmarknaden till
att komma ett steg vidare mot arbete. Målgruppen för projektet är personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden till följd av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, sociala svårigheter, 
bristande utbildningsbakgrund eller bristande kunskaper i svenska. Projektet kommer att möta 
personer i behov som beviljas denna insats från socialförvaltningen. Projektet kommer också att 
arbeta med strukturer runt mottagandet av personer i arbetsträning inom Svenska kyrkan. Projektet 
söks av Svenska kyrkan Göteborgs stift som blir projektägare. Samverkansparter i projektet är de fem 
pastoraten Lysekil, Tjörn, Romelanda, Nylöse och Partille.

Orsakerna till arbetslösheten är komplexa och kan bero på en mängd olika saker. Orsaker på 
individnivå kan samspela med faktorer på strukturnivå.  De mest framträdande orsakerna kan delas in 
i fysisk eller psykisk ohälsa, kompetensbrist och/eller utanförskap. Projektet Vidare bygger på tidigare
insatser i nationella projektet Skapa plats som framförallt arbetat fram en bemötande metodik för 
människor långt från arbetsmarknaden. I projektet kombineras denna metodik med aktiviteter för en 
ökad existentiell hälsa, något som genom projektet Skapa plats visat sig vara en viktig faktor för 
målgruppen. 

Mål för detta projekt är att stärka individer långt från arbetsmarknaden att komma några steg 
närmare arbetsmarknaden. Vi vill också skapa en god organisering inom Svenska kyrkan för att stärka 
organisationens förmåga att ta emot och ge personer långt från arbetsmarknaden en bra praktiktid, 
vilket också påverkar hur vi samverkar med myndigheter och andra organisationer. Vidare vill vi fem 
pastorat inom projektet tillsammans kunna identifiera och lyfta fram faktorer som kan hjälpa oss att 
bygga broar mellan samhällets offentliga och civila aktörer för att minska segregation och 
utanförskap.  

Den huvudsakliga metoden för mottagande av personer långt från arbetsmarknaden är MARY-metoden 
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som är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan på nationell nivå. Den används vid 
praktik och arbetsträning i församlingsmiljö för att skapa kvalitativt säkerställda verksamheter som 
stöttar långtidsarbetslösa på vägen mot sysselsättning. Metoden bygger på mångårig erfarenhet av att 
stötta människor som står långt från arbetsmarknaden. Alla metoder som användas i projektet syftar 
till att möta personens behov av individanpassade, jobbfokuserade arbetsuppgifter med inslag av 
aktiviteter som främjar personens existentiella hälsa. Aktiviteterna i projektet kommer framförallt att
handla om arbetsträning, samtal i grupp och enskilt, tematräffar och social gemenskap. Inom 
organisationen kommer aktiviteterna i stor utsträckning handla om utbildning och medvetandegörande
av olika slag.  

Utvärderingen kommer att bedrivas som en följeforskning och kommer att bidra till att projektet 
hanterar utmaningar löpande genom projektet vilket kan leda till förändring av upplägg på olika 
nivåer. Utvärderaren kommer föra en dialog med projektets ledning om de strategiska frågor som 
dyker upp. Vid projektets slut kommer en spridningskonferens att hållas, dit medfinansiärer, diakoner 
inom Svenska kyrkan, samverkansparter och organisationer som funnits med i lokala referensgrupper 
kommer att bjudas in.   

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Ja

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Ja

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Ja

Motivering:

Stödsökande presenterar en godkänd problemanalys byggd på tidigare erfarenheter som tydligt visar hur 
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är en del av projektidén. Stödsökande hade dock på ett 
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tydligare sätt kunnat visa hur målgruppen varit involverad i framtagandet av projektidén. Sammantaget 
bedöms projektets problemformulering som godkänd.

Förankring:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Nej

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande beskriver en tydlig process för förankring och åtagande av ansökan inom projektorganisationen 
och kommunen. Beskrivningen av projektets styrgrupp är godkänt men inte utförlig och en tydlig 
beskrivning av projektets implementeringsplan saknas. Sammantaget bedöms förankringen av ansökan som 
godkänd.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0



Strukturfondspartnerskapet  Ärendenummer 6 
Västsverige  

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom ESF+  

Projektnamn: Rätt Insats Till Alla (RITA) 
Projektägare: Uddevalla kommun 
Samverkansaktörer:  
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 4 
Gränsöverskridande samverkan 5 2 
Genomförandekapacitet 5 3 
Förvaltande myndighets bedömning 4 0 (0=godkänt) 

Totalt 24 9 

Motivering 

Projektet Rätt Insats Till Alla (RITA) har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 9 poäng av totalt 24 poäng. Projektet bidrar i lägre grad 
till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030. Då utlysningen har 
begränsade medel föreslås att projektet inte prioriteras.  

Förslag till prioritering: Prioriteras inte 
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Datum: Diarienummer 1 (3)

2022-10-04 22-003-S01

Underlag för prioritering

Allmän information

Projektnamn: Rätt Insats Till Alla (RITA)

Diarienummer: 22-003-S01

Utlysning: POA2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige

Stödsökande organisation: 212000-1397 UDDEVALLA KOMMUN

Region: Västsverige

Samverkansparter:

Programområde: A2A

Projektperiod: 2023-02-01–2026-01-31

Antal deltagare: 1000 (500 män och 500 kvinnor)

Sökt ESF-stöd: 7 511 220 kr

Totala stödberättigade kostnader: 13 909 667 kr

Samordnare: Max Ericson

Ekonom: Cecilia Lillieroth-Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet:

Projekt "Rätt Insats Till Alla" (RITA) är ett gemensamt projekt mellan Uddevalla kommuns 
arbetsmarknadsenhet och kommunens enheter för ekonomiskt bistånd.

Projektet har identifierat att det är ett problem att en så stor del av våra individer går utan en 
relevant planering mot egen försörjning. Det finns två underproblem kopplat till detta, det första är 
hur vi ser till att individerna får en egen planering, det andra är hur vi ser till att denna planering 
följs. Vi har tagit fram en ny arbetsmetod som vi vill arbeta med, som vi tror kommer leda till att alla 
individer som tar del av metoden får en relevant planering mot egen försörjning. Metoden innebär att 
man arbetar med individen i tre steg, djupgående kartläggning, aktörsgemensam diskussion, 
flerpartssamtal med individen.

Vi vill att alla de som är del av målgruppen, undantaget de som har ett aktivt missbruk, stor ohälsa 
eller andra hinder, som gör att vi insats mot arbete eller studier inte är aktuellt. Detta innebär väldigt
stora volymer och för att genomföra arbetet med detta inom en överskådlig framtid så vill vi genom 
projektet kunna ta in de resurser som behövs, i detta fall två konsulenter. 

Vi ser också att vi har ett problem kopplat till uppföljning av våra individers planer. Detta problem 
grundar sig i att vi i dagsläget har olika verksamhetssystem hos våra enheter, vilket gör det svårt att 

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
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få en bra överblick.

För att säkra att planeringen följs så vill vi därför tillsätta en ny resurs som har i uppdrag att 
genomföra uppföljningar och utvärderingar av huruvida individen följer sin plan, har en plan, och 
huruvida planen är relevant. För att kunna göra detta behöver resursen ha tillgång till de båda 
medverkande verksamheternas verksamhetssystem. Vi ser också att det är av vikt att resursen inte har
några egna ärenden i systemet.

Vi vill också via projektet kunna erbjuda ett tydligare stöd till individerna under tiden deras planering 
tas fram och sedan genomförs. för att göra detta vill vi ta in en stöttande jobbcoach.

Målet är att 1000 individer skall ta del av den nya arbetsmetoden under projektperioden. Samt att 
jobbcoachen stöttar upp deltagarna med 700 coachmöten/motiverande samtal om året.

Svenska ESF-rådets bedömning:

Urvalskriterier:

Svenska ESF-rådet bedömer att samtliga urvalskriterier är godkända.

Helhetsbedömning:

För samtliga ansökningar som bedöms som godkända görs en bedömning av Svenska ESF-rådet huruvida 
ansökan ska få extrapoäng på urvalskriterierna Problemformulering och Förankring. För de ansökningar som 
får en extrapoäng på Problemformulering görs även en bedömning av huruvida ansökan kan bedömas som 
stark, utöver kraven för en godkänd ansökan. Om ansökan bedöms som stark får ansökan ett ytterligare 
extrapoäng.

Problemformulering:

Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för hur den tillsammans med övriga 
projektaktörer har identifierat projektets problem och dess orsaker: Nej

Stödsökande presenterar en väl underbyggd problem- och behovsanalys där målgruppen varit involverad i 
framtagandet av projektidén: Nej

Stödsökande visar i sin problemanalys på ett tydligt sätt hur jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering är en del av projektets problem: Nej

Sökande presenterar tidigare forskning, utredningar eller erfarenheter (egna eller andras) och visar hur 
detta stärker problemformuleringen: Nej

Motivering:

Stödsökande presenterar en godkänd problemanalys byggd på tidigare erfarenheter där målgruppen varit 
delaktig i framtagandet av ansökan och där jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering behandlas i 
relation till problem, behov och målgruppen. Dock är dessa områden i ansökan inte tillräckligt väl 
utvecklade för att få mer än godkänt.

Förankring:
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Stödsökande har på ett tydligt och konkret sätt beskrivit processen för förankring inom projektägarens och 
övriga projektaktörers organisationer: Ja

Sökande har tydligt presenterat organisationernas åtagande i projektet: Ja

Sökande har presenterat en utförlig beskrivning av styrgruppen och dess funktion som överensstämmer väl 
med projektets förutsättningar att nå projektmål: Nej

Stödsökande har presenterat en tydlig beskrivning av hur implementering och förvaltning av resultatet hos 
berörda aktörer ska se ut, på ett sätt som bedöms skapa förutsättningar för långsiktiga resultat efter 
projektslut: Nej

Motivering:

Stödsökande beskriver en tydlig process för förankring och åtagande av ansökan inom projektorganisationen 
och kommunen. Beskrivningen av projektets styrgrupp är godkänd men inte tillräckligt utförlig för ett högre
betyg samtidigt som en tydlig beskrivning av projektets implementering och förvaltning för långsiktiga 
resultat efter projektslut saknas.

Helhetsbedömning

Ansökan bedöms i sin helhet som stark: Nej

Motivering:

Poängsättning: Godkänt - 0
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Datum Upprättad av 
2022 11 28 Linnea Hagblom 

Beslut Beslut om överlämnande av projekt för 

yttrande om prioritering till 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 

Beslutfattare: Linnea Hagblom 

Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Rebecca Sava, Sebastian Delic, 

Jasmine Heinrup 

Programområde: Västsverige 

Ansökningsomgång: 2022 1 

Motivering till beslut 

De förvaltande myndigheterna ska, enligt 2 kap. 12§ i förordning (2022:1379) om 

förvaltning av program för vissa EU-fonder, i ett underlag sammanställa de projekt 

som myndigheterna valt ut enligt de kriterier som anges i artikel 73.2 i förordning 

(EU) 2021/1060. 

Beslut 

Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är 

förenligt med det berörda programmet och med tillämpliga nationella och 

gemenskapsrättsliga bestämmelser samt att urvalet av projekt har skett enligt 

urvalskriterierna för det operativa programmet. Ansökningarna ska därför enligt 2 

kap. 13§ förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 

överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering. 

Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige: 

Bilaga 6



 

2(2)  

ÄrendeID Projektägare Projektnamn Sökt EU-

stöd (SEK) 

Handläggare Specifikt 

mål 

20358389 Högskolan Väst Uppföljning E-Drive 1 837 995 Rebecca Sava 1.1 

20358492 AGROVÄST 

Livsmedel 

Aktiebolag 

SmartAgri 2.0 5 004 744  Jasmine Heinrup 1.1 

20358532 Gröna Klustret 

Nuntorp 

ekonomisk 

förening 

Arena Skog - Gröna 

Klustret 

6 412 411  Rebecca Sava 1.3 

20358960 GU Ventures 

AB 

Kraftsamling för 

kapitalförstärkning 

"Kraft" 

12 151 970 Sebastian Delic 1.3 

 
 

 

 



Öka kapaciteten för innovationer i 
Västsverige 1 

• Öppnar 1 september 2022
• Västra Götalandsregionen
• Region Halland

Nu söker vi er som vill arbeta för att näringslivet ska engagera sig mer i forskning och 
innovation i samverkan, öka kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation samt 
bygga upp innovationsmiljöer. Finansiering går att söka om ni är verksamma 
Västsverige. 

Vad? 
Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten hos små och 

medelstora företag. 

Vem? 
Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, 

kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor 
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Hur mycket? 
40 procent av era projektkostnader. 

Vad handlar erbjudandet om? 
Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, 
innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart 
specialisering i Västsverige. Grunden är att möta dagens samhällsutmaningar och 
öka omställningstakten inom näringslivet. 

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och 
uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. 

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala 
mål 
Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en 
hållbar omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential 
till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir 
en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i 
linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och möjligheter 
att attrahera kompetens, kunder och investerare. 

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål: 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Insatserna i projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 8 genom 
hållbar ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och genom att kretsloppstänk och 
affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och 
produktion (delmål 8.4). 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på 
delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bl.a. miljövänliga 
tekniker och industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser 
och teknisk kapacitet inom industrisektorn. 

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet. 
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på 
mål 5 om jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka 
diskriminering (delmål 5.1 och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i 
beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2). 



Koppling till områdena för Smart Specialisering 
Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och 
mobilitet och Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning 
inom industriell produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur 
(mål 9) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12), genom exempelvis 
utveckling av kretsloppsprocesser för industriella produkter. Insatser inom Life 
science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja 
mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3). 

Övergripande utmaningar 



Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga 
Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse 
och diversifiering av näringslivet i Västsverige. Ofta har innovationsverksamheten 
vilat på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag och för en starkare 
konkurrenskraft behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser 
möjligheter i hållbara produkter och tjänster. 

Vi har en ineffektiv resursanvändning, stora fossila utsläpp och minskande 
biologisk mångfald 
I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material 
förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. För att hindra 
klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossiloberoende, 
och på sikt klimatpositivt, samhälle som främjar den biologiska mångfalden. 

Det finns stora inomregionala skillnader 
Det finns i Västsverige stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i 
den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och 
branschstruktur. Näringslivet i regionens olika delar återspeglar en mängd olika 
resurser, både i termer av strukturkapital och kompetenser. Det medför att 
utvecklingen sker på olika sätt och i olika takt, samt att förutsättningarna för framtida 
specialiseringar varierar. 

Hållbar utveckling 
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att: 

• utrota fattigdom och hunger
• förverkliga de mänskliga rättigheterna
• uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
• säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 
är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i 
nytt fönster.. 
Innan du ansöker 
Innan du ansöker ska du: 

• testa din projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för
beskrivning av tidig projektidé.

• ha en tydlig förändringsteori
• genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag 
kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med 

https://www.globalamalen.se/
https://www.globalamalen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/forandringsteori.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://www.globalamalen.se/


rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för 
att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet. 

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder 
att 
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen 
lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om 
någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av 
sekretess. 

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för 
EU-projekt på tillvaxtverket.se. 

Läs hela utlysningstexten 
Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör av er. Se 
kontaktuppgifter nedan. 

Utlysningen är preliminär 
Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i 
utlysningen. 

Vem kan söka? 
Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet. 

• Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
ekonomiska föreningar.

• Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och
högskolor,
regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. 

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att 
medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt 
får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de 
administrativa och likvida krave som ett ägarskap innebär. 

För vad kan ni söka? 
Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, 
innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart 
specialisering i Västsverige. 

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer 
konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en 
hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling 
och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar 
omställning. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera.html


Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg för att uppnå målsättningarna i de 
regionala utvecklingsstrategierna. 

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som: 

• ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny
kunskap och ökar sin innovationskapacitet

• förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av
forskningsresultat

• stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer.
• bidrar till grön omställning och digitalisering

Samtliga projekt ska ligga inom ramen för ett eller flera områden för smart 
specialisering. De områden som är prioriterade i Västsverige är följande: 

• Intelligent och hållbar industri
• Life science och informationsdriven vård
• Hållbara material och energisystem
• Framtidens transporter och mobilitet
• Kreativ affärs- och produktionsutveckling
• Food tech och maritim utveckling

Mer om Regionalfonden i Västsverige. 

Social hållbarhet som drivkraft 
Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för 
hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara 
lösningar som kan öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, 
humankapital och främja entreprenörskap. Målet är att främja och stärka arbetet för 
en hållbar utveckling. 

Insatser utanför Västsverige 
Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen 
bidrar till utlysningens syfte. 

Resultatkedjor 
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor 
hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av 
insatsersom vi kallar resultatkedjor: 

1. Direkta insatser till företag
2. Utveckling av stödstrukturer
3. Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra 
vad ni ska göra och vad ni vill uppnå. 

Andra källor till finansering 

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html


Finansieringen kan med fördel fungera som språngbräda till andra nationella och 
internationella finansieringskällor exempelvis Vinnova, Horisont Europa, Interreg-
programmen etcetera. 

Utlysningen är inte öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. 

Hur mycket kan ni få i stöd? 
Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande 
stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka 
medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra 
datum för inlämnande att förhålla sig till. 

Totalt omfattar utlysningsomgången i Västsverige 69 miljoner kronor.  
 
Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för 
Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget. 

Hur länge kan projektet pågå? 
Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.  
 
Projektet kan ha verksamhet max 36 månader, och utöver det 4 månader för 
utvärdering och slutredovisning. Det kan komma möjligheter till förlängning 

Krav, villkor och regler 
Utlysningen är preliminär 
Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att 
ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges 
program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk 
fondgemensam förordning. En förutsättning för att ansökan ska öppna är både att 
programmet godkänns och att en förordning beslutas. Innan ni skickar in en ansökan 
ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen. 

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för 
EU-projekt 2021-2027.  

Förskott 
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra 
projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och 
uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni 
planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få 
förskottsutbetalning. 

Mer om förskott i Handbok för EU-projekt. 

Slutredovisning 
Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-er-som-ansoker.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-er-som-ansoker.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/forskott-for-projekt-med-svag-likviditet.html


Hållbarhetsanalys 
Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet 
integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med 
hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från 
regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de 
övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I 
Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar 
hållbarhet. 

Mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 

Bedömning och urval 
Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två 
steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska 
urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra 
kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i 
Handbok för EU-projekt 2021-2027. 

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod 
kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du 
kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. 

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser 
och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för 
det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. 
Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven. 

EU-programmen styrs främst av följande förordningar: 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
• Ny svensk fondgemensam förordning (under framtagande)

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och 
eventuella 
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna. 

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren 
som står i Handbok för EU-projekt. 

Krav på projektutvärdering 
Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och 
framgår av 
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt 
som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av 
projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering. 

Företag och gynnande av företag 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html


Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om 
statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av 
dem som får täckas genom stöd. 

• Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag)
• Regler för vilka kostnader som är stödberättigande

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via 
statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd 
för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga 
om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som 
tillhandahålls på förmånliga villkor. 

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett 
antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och 
att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt. 

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här 
utlysningen. 
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Se listan nedan. 
Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka 
statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. 

Mer information om statsstödsboxarna finns i Handbok för EU-projekt. Se länkar 
ovan. 

Skicka in ansökan 
Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor 
som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-
finansierat stöd. 

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan 
innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt. 

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och 
e-legitimation.

Vad händer när jag skickat in ansökan? 
När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om 
Bedömning och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande 
under handläggningen. 
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av 
Strukturfondspartnerskapet.  

Prioritering kommer ske den 16 december. 

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt 
prioriteringarna. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-er-budget/det-har-kan-ni-fa-stod-for.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
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Hur handläggs och beslutas er ansökan? 
Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i 
förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att 
genomföra planerat projekt. 

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. 
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. 

Kontakt 
Vill du komma i kontakt med oss? 
Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Ansökningsseminarier 
I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. 
Då kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. 
Utöver dem tar vi gärna en mer projektspecifik dialog. Vi rekommenderar också att ni 
för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region Halland och Västra 
Götalandsregionen.  

23 juni - Seminarium för att gå igenom utlysningen och förutsättningar för projekt 
5 september - Seminarium med syfte att gå igenom Min Ansökan. Med möjlighet att 
ställa ytterligare frågor inför ansökan. 

Vill ni delta, hör av er till oss, se mejladress ovan. 

Sök finansiering 
Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Erbjudandet öppnar 1 
september och stänger 15 september. 

Senast uppdaterad: 2022-08-09 

Mer om Tillväxtverket 
Om Tillväxtverket 
Organisation 
Samverkan 
Uppdrag 
Bloggen 
Nyhetsbrev 

Kontakta oss 

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/jobba-hos-oss.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/samverkan.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsbrev.html


E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Snabbingångar 
Om webbplatsen 
Tillgänglighet 
Cookies och personuppgifter 
Jobba hos oss 

Fler webbplatser från Tillväxtverket 

Vi finns även här 
• TwitterLänk till annan webbplats.

• FacebookLänk till annan webbplats.

• LinkedInLänk till annan webbplats.

• InstagramLänk till annan webbplats.

• YoutubeLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Youtube livesändningarLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Tillväxtverket playLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

mailto:tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/kontakta-oss.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/om-webbplatsen.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/om-webbplatsen/tillganglighetsredogorelse.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/om-webbplatsen/cookies-och-personuppgifter.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/jobba-hos-oss.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/webbtjanster.html
https://twitter.com/tillvaxtverket
https://www.facebook.com/Tillvaxtverket
https://se.linkedin.com/company/tillvaxtverket
https://www.instagram.com/tillvaxtverket/
https://www.youtube.com/channel/UCSVsdqsosXs-G7vv0GvVh5g
https://www.youtube.com/channel/UChjxU7opkEp7bAMj3jRZoqQ
https://tillvaxtverket.mediaflowportal.com/play/


Utveckla små och medelstora företags 
konkurrenskraft i Västsverige 

• Öppnar 1 september 2022
• Västra Götalandsregionen
• Region Halland

Har ni gjort en förstudie och vill jobba vidare med ett genomförandeprojekt? Nu kan 
ni söka finansiering för att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt och 
konkurrenskraft i Västra Götaland och Halland. 

Vad? 
Insatser för att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i små och medelstora företag 

Vem? 
Organisationer som i närtid har genomfört förstudier finansierade av Regionalfonden 

Västsverige 

Bilaga 7



Hur mycket? 
40 procent av era projektkostnader 

Vad handlar erbjudandet om? 
Utlysningen riktar sig till aktörer inom det företagsfrämjande systemet, som genomför 
eller i närtid genomfört en förstudie med finansiering av regionalfonden i Västsverige.  
Tillväxtverket erbjuder finansiering för projekt som stärker små och medelstora 
företags konkurrenskraft och gör dem mer hållbara. Grunden är att möta dagens 
samhällsutmaningar och öka omställningstakten inom näringslivet. Insatserna kan 
innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av 
miljöer och infrastruktur. 

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala 
mål 
Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en 
hållbar omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential 
till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Hållbarhet är också en allt viktigare 
affärsstrategisk fråga. Genom att arbeta i linje med Agenda 2030 kan företag stärka 
sitt varumärke och attrahera kompetens, kunder och investerare. 
 
Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål: 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Insatserna i projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 8 genom 
hållbar ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och genom att kretsloppstänk och 
affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och 
produktion (delmål 8.4). 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på 
delmål 9.4 om ökad hållbarhet genom exempelvis miljövänliga tekniker och 
industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk 
kapacitet inom industrisektorn. 

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet. 
Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på 
mål 5 om jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet. Exempelvis genom att 
öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2). 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Insatserna förväntas ha en bred positiv påverkan på mål 12. Genom t.ex. 
implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter, kan insatserna 
bidra till delmål 12.2 hållbar användning av naturresurser, och delmål 12.5 som avser 
minskning av mängden avfall. 



 

 

 

 

 
Övergripande utmaningar 
Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga 
Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse 
och diversifiering av näringslivet i Västsverige. Ofta har innovationsverksamheten 
vilat på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag och för en starkare 
konkurrenskraft behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser 
möjligheter i hållbara produkter och tjänster. 

Vi har en ineffektiv resursanvändning, stora fossila utsläpp och minskande 
biologisk mångfald 
I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material 
förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. För att hindra 
klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossiloberoende, 
och på sikt klimatpositivt, samhälle som främjar den biologiska mångfalden. 

Det finns stora inomregionala skillnader 
Det finns i Västsverige stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i 
den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och 
branschstruktur. Näringslivet i regionens olika delar återspeglar en mängd olika 
resurser, både i termer av strukturkapital och kompetenser. Det medför att 



utvecklingen sker på olika sätt och i olika takt, samt att förutsättningarna för framtida 
specialiseringar varierar. 

Hållbar utveckling 
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att: 

• utrota fattigdom och hunger 
• förverkliga de mänskliga rättigheterna 
• uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
• säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 
är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i 
nytt fönster.. 
Innan du ansöker 
Innan du ansöker ska du: 

• testa din projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för 
beskrivning av tidig projektidé. 

• ha en tydlig förändringsteori 
• genomföra en hållbarhetsanalys 

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag 
kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med 
rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för 
att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet. 

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder 
att 
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen 
lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om 
någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av 
sekretess. 

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för 
EU-projekt på tillvaxtverket.se. 

Läs hela utlysningstexten 
Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör av er. Se 
kontaktuppgifter nedan. 

Utlysningen är preliminär 
Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att 
ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges 

https://www.globalamalen.se/
https://www.globalamalen.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/testa-er-projektide.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/forandringsteori.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera.html
https://www.globalamalen.se/


program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk 
fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna 
är att programmet godkänts och att en förordning beslutats. 
 
Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i 
utlysningen. 

Vem kan söka? 
Utlysningen riktar sig till aktörer inom det företagsfrämjande systemet, som genomför 
eller i närtid genomfört en förstudie med finansiering av regionalfonden i Västsverige. 

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet. 

• Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och 
ekonomiska föreningar. 

• Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och 
högskolor, 
regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. 

För vad kan ni söka? 
Mer hållbara innovativa och konkurrenskraftiga företag 
Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, 
innovativa och konkurrenskraftiga. 

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer 
konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en 
hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling 
och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar 
omställning. 

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg för att uppnå målsättningarna i de 
regionala utvecklingsstrategierna. 

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som 
• ökar små och medelstora företags förmåga för att ta sig an nya 

utmaningar 
• skapar nya hållbara affärsmodeller inom digitalisering och grön 

omställning. 
• bidrar till att företagen i Västsverige i större utsträckning använder digitala 

arbetssätt kopplat till resurser och produktutveckling. 
• ökar små och medelstora företags förmåga att bli internationellt 

konkurrenskraftiga genom export. 

Social hållbarhet som drivkraft 



Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för 
hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara 
lösningar för att öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, 
humankapital och främja entreprenörskap.  

Insatser utanför Västsverige 
Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen 
bidrar till utlysningens syfte. 

Resultatkedjor 
Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor 
hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av 
insatser. Vi kallar dem resultatkedjor; 

• Direkta insatser till företag 
• Utveckling av stödstrukturer 
• Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur 

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål, för att tydliggöra 
vad ni ska göra och vad ni vill uppnå.  

Andra finansieringskällor 
Finansieringen kan med fördel fungera som språngbräda till andra nationella och 
internationella finansieringskällor exempelvis Vinnova, Horisont Europa, Interreg-
programmen etcetera. 
Utlysningen är inte öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. 

Specifikt mål 1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och 
konkurrenskraft. 
Utlysningen faller inom ramen för särskilt mål 1.3; Stärka små och medelstora 
företags tillväxt och konkurrenskraft. 

Mer om Regionalfonden i Västsverige 

Hur mycket kan ni få i stöd? 
Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande 
stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka 
medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra 
datum för inlämnande att förhålla sig till. 

Totalt omfattar utlysningen 15/30 mkr. Detta kan komma att höjas. 

Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för 
Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget. 

Hur länge kan projektet pågå? 

https://tillvaxtverket.se/eu-program/vara-eu-program/vastsverige.html


Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk. 

Projektet kan ha verksamhet max 36 månader, och utöver det 4 månader för 
utvärdering och slutredovisning. Det kan komma möjligheter till förlängning. 

Krav, villkor och regler 
Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för 
EU-projekt 2021-2027.  

Förskott 
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra 
projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och 
uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni 
planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få 
förskottsutbetalning. 

Mer om förskott på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt  

Slutredovisning 
Ni ska lämna in slutredovisningen för ert projekt senast sista projektdag. 

Hållbarhetsanalys 
Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet 
integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med 
hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från 
regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de 
övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I 
Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar 
hållbarhet. 

Mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 

Bedömning och urval 
Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två 
steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska 
urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra 
kvalitetskriterier. 

Mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt. 

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod 
kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du 
kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. 

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser 
och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för 
det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. 
Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/forskott-for-projekt-med-svag-likviditet.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-ert-projekt/hallbarhetsanalys.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/ansoka/sa-bedomer-och-fattar-vi-beslut-om-er-ansokan.html


EU-programmen styrs främst av följande förordningar: 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 
• Ny svensk fondgemensam förordning (under framtagande) 

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och 
eventuella 
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna. 

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren 
som står i handboken. 

Krav på projektutvärdering 
Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och 
framgår av 
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt 
som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av 
projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering. 

Företag och gynnande av företag 
Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om 
statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av 
dem som får täckas genom stöd. 

• Statligt stöd till ekonomisk verksamhet (företag) 
• Regler för vilka kostnader som är stödberättigande 

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via 
statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd 
för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga 
om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som 
tillhandahålls på förmånliga villkor.  
Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett 
antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och 
att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.  

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här 
utlysningen.  
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets 
handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är 
aktuella för er ansökan.  

Mer information om statsstödsboxarna finns i Handbok för EU-projekt. Se länkar 
ovan. 

Skicka in ansökan 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/krav-och-styrande-dokument/krav-pa-projektet/stod-till-foretag.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt-2021-2027/planera/planera-er-budget/det-har-kan-ni-fa-stod-for.html


Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor 
som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-
finansierat stöd. 

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan 
innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt. 

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och 
e-legitimation. 

Vad händer när jag skickat in ansökan? 
När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om 
Bedömning och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande 
under handläggningen. 

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av 
Strukturfondspartnerskapet. 

Prioritering kommer ske den 16 december. 

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt 
prioriteringarna. 

Hur handläggs och beslutas er ansökan? 
Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i 
förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att 
genomföra planerat projekt. 

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.  
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. 

Kontakt 
Vill du komma i kontakt med oss? 
Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se Vi rekommenderar att ni tar kontakt med 
oss i ett tidigt stadium.  

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 00 00 (växel) 

Ansökningsseminarier 
I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. 
Då kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. 
Utöver dem tar vi gärna en mer projektspecifik dialog. Vi rekommenderar också att ni 
för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region Halland och Västra 
Götalandsregionen. 

 
23 juni - Seminarium för att gå igenom utlysningen och förutsättningar för projekt 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera/ansok-om-stod.html#AnsokomEUstod
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5 september - Seminarium med syfte att gå igenom Min Ansökan. Med möjlighet att 
ställa ytterligare frågor inför ansökan. 

Vill ni delta, hör av er till oss, se mejladress ovan.  

Sök finansiering 
Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Erbjudandet öppnar 1 
september och stänger 15 september. 

Senast uppdaterad: 2022-08-09 

Mer om Tillväxtverket 
Om Tillväxtverket 
Organisation 
Samverkan 
Uppdrag 
Bloggen 
Nyhetsbrev 

Kontakta oss 
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 91 00 
Fler kontaktuppgifter 

Snabbingångar 
Om webbplatsen 
Tillgänglighet 
Cookies och personuppgifter 
Jobba hos oss 

Fler webbplatser från Tillväxtverket 

Vi finns även här 
• TwitterLänk till annan webbplats. 

  
• FacebookLänk till annan webbplats. 

  
• LinkedInLänk till annan webbplats. 

  
• InstagramLänk till annan webbplats. 

  
• YoutubeLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/jobba-hos-oss.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/samverkan.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsbrev.html
mailto:tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/kontakta-oss.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/om-webbplatsen.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/om-webbplatsen/tillganglighetsredogorelse.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/om-webbplatsen/cookies-och-personuppgifter.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/jobba-hos-oss.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/webbtjanster.html
https://twitter.com/tillvaxtverket
https://www.facebook.com/Tillvaxtverket
https://se.linkedin.com/company/tillvaxtverket
https://www.instagram.com/tillvaxtverket/
https://www.youtube.com/channel/UCSVsdqsosXs-G7vv0GvVh5g


  
• Youtube livesändnin 

 

https://www.youtube.com/channel/UChjxU7opkEp7bAMj3jRZoqQ


Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 16 dec 2022 1 

Ärendelista Regionalfonden Västsverige 
Särskilt mål 1.1 Stärk forskning och innovation, ansökningsomgång 2022:1 

Ärende-
nummer 

ÄrendeID Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp kr 

Poäng Förslag till prioritering 

1 20358492 AGROVÄST Livsmedel 
Aktiebolag  

SmartAgri 2.0 5 004 744 20 Prioriteras 
Projektet SmartAgri 2.0 har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng av 
totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften. 

2 20358389 Högskolan Väst Uppföljning E-Drive 1 837 995 18 Prioriteras 
Projektet Uppföljning E-drive har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 18 poäng av 
totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften.  

Sökt belopp: 6 842 739 
Utlyst belopp: 69 000 000 
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 1 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden Västsverige 

Projektnamn: SmartAgri 2.0 
Projektägare: AGROVÄST Livsmedel AB 
Samverkansaktörer: RISE, Skövde Science Park 
Ansökningsomgång:  2022:1  
Specifikt mål: 1.1. Stärk forskning och innovation 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 5 

Totalt 25 20 

Motivering  

Projektet SmartAgri 2.0 har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng av totalt 25. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt 
väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften.  

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 8.1



Datum 
2022-11-28 

Sida 1 (4) Tillväxtverket 

Ärende-ID 
20358492 

AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag 
Box 234 
53223 SKARA 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag 

Övriga partners: Science Park Skövde AB 
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 

Org. nr: 556517-5592 

Projekt: SmartAgri 2.0 

Ärendeid: 20358492 

Sökt stöd: 5 004 744 kr 

Totalbudget: 12 564 199 kr 

Projektlängd 2023-01-01 - 2026-04-30 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-
konnektivitet 

Specifikt mål 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten 
och användningen av avancerad teknik 

Utlysning: Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 1 

Sammanfattning av projektet 

Projektet syftar till att stödja små och medelstora företag, som är verksamma inom 
lantbruksbranschen i Västsverige. De ska i projektet öka sin kunskap och medvetenhet om 
digitaliseringens möjligheter, snabbare ta till sig och implementera ny digital teknik, samt 
utveckla innovativa digitala lösningar. SmartAgri 2.0 bygger vidare på de framgångsrika 
aktiviteter som genomförts i tidigare projekt, och gör en breddning av innovationshubbens 
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Datum 
2022-11-28 

Sida 2 (4) Tillväxtverket 

erbjudande genom att intensifiera kommunikationen med primärledet för att stödja adoption av 
ny teknik och på ett ännu bättre sätt anpassa teknikutvecklingen till lantbrukets aktuella behov.  

För teknikföretagen innebär det en närmare samverkan med marknaden, och en än mer 
behovsdriven utveckling. För lantbruket innebär digitala lösningar verktyg för att öka 
lönsamhet, effektivitet och produktivitet inom lantbruket, samt för att uppnå målen för hållbar 
utveckling. 

Mål 

Projektmål:  
Målet är att stärka innovationskapaciteten och höja digitaliseringsgraden bland små och 
medelstora företag med koppling till lantbrukssektorn i Västsverige, vilket ska stärka företagens 
lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion i linje med målen för Agenda 2030.  

Vid projektets slut har 

* nya samarbeten mellan behovsägare, forskare och teknikföretag initierats

* utveckling och test av nya smarta lösningar har möjliggjorts genom facilitering och
expertkompetens

* företag har attraherat finansiering för sitt innovationsarbete genom vägledning från
finaniseringsexperter

* agtech-sektorn i Västsverige utvecklat sin konkurrenskraft

* kunskapsnivån i målgruppen om digitaliseringens möjligheter och relevanta tekniska lösningar
ökat, vilket i nästa steg ökat målgruppens motivation att digitalisera och förmåga att fatta väl
grundade beslut om investeringar.

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål: 
2. Ingen hunger, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri,
innovation och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa
klimatförändringarna, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Målgrupp:  
Små och medelstora företag, akademi och forskningsaktörer 

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK1): I enskilda företag 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK1: Ny teknik, RK1: Samverkan och kunskapsöverföring, RK1: Kapital, RK1: Nya arbetssätt och 
metoder, RK1: Relevant kunskap, RK1: Nya kontakter 



Datum 
2022-11-28 

Sida 3 (4) Tillväxtverket 

Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK1: Attraherar kapital, RK1: Använder resurseffektiv teknik, metod och processer, RK1: 
Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer, RK1: Utvecklar teknik & infrastruktur för 
klimatanpassning och biologisk mångfald, RK1: Utvecklar/tillämpar ny teknik, material, 
processer och metoder, RK1: Ökad digital kompetens (generell, icke-teknisk, specialist) 

Outputindikator 

Företag som får stöd 
(fördelade per mikroföretag, 
små företag, medelstora 
företag, stora företag) 

Företag som har fått 
individuell rådgivning om t 
ex ideutveckling, 
finansieringsmöjligheter, 
nya samarbetspartners. 
Företag som medverkat vid 
fysiska seminarier och 
demonstrationer och 
därmed stärkt sin kunskap. 
Organisationsnummer 
samlas in löpande och 
sammanställs i en särskild 
excelfil för 
nyckeltalsuppföljning. 

70 Företag 

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Samma som ovan. 70 Företag 

Resultatindikatorer 

SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

Samtliga 70 företag som 
enligt indikatorn ovan 
erhåller stöd, kontaktas av 
den externa utvärderaren. 
Uppföljning görs genom 
enkät eller samtal.  

25 Företag 

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

Samtliga 70 företag som 
enligt indikatorn ovan 
erhåller stöd, kontaktas av 
den externa utvärderaren. 
Uppföljning görs genom 
enkät eller samtal. 

3 Företag 

Förvaltande myndighets bedömning: 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
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2022-11-28 
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säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter.  

Projektet bidrar till Region Hallands och Västra Götalands strategi för smart specialisering inom 
området food tech, genom att arbeta för att ställa om till ett innovativt livsmedelssystem genom 
tillämpningen och spridningen av ny teknik, digitalisering och andra innovationer. 

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att: 
• ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin

innovationskapacitet
• förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat
• stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer.
• bidrar till grön omställning och digitalisering

Kvalitetsbedömning 

Projektet har fått minst godkänt på alla sina kvalitetskriterier och kan skickas vidare för 
prioritering. 

Poäng kvalitetsbedömning 

Relevans – 5 poäng 
MVG Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan. 

Samverkan – 3 poäng 
VG Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan skapar 
ett värde för målgruppen. 

Måluppfyllelse - 5 poäng 
MVG Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. 

 Hållbar förändring, hållbarhetspåverkan - 3 poäng 
VG Projektet har identifierat och synliggjort målkonflikter. 

Hållbar förändring, bidra till en hållbar utveckling - 5poäng 
MVG Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden 
bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter 
projekttiden. 

Total poäng kvalitetsbedömning: 21 poäng av totalt 25 möjliga. 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 2 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden 

Projektnamn: Uppföljning E-Drive 
Projektägare: Högskolan Väst 
Samverkansaktörer: SEM Aktiebolag  
Ansökningsomgång:  Ansökningsomgång 2022:1 
Specifikt mål: 1.1 Stärk forskning och innovation 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 7 
Gränsöverskridande samverkan 5 3 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 4 

Totalt 25 18 

Motivering  

Projektet Uppföljning E-drive har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet 
uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 18 poäng av totalt 25. Projektet 
bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och 
kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften.  

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 8.2
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Ärende-ID 

20358389 

Högskolan Väst  

46186 TROLLHÄTTAN 

Prioriteringsunderlag 

Stödmottagare: Högskolan Väst 

Övriga partners: SEM Aktiebolag 

Org. nr: 202100-4052 

Projekt: Uppföljning E-Drive 

Ärendeid: 20358389 

Sökt stöd: 1 837 995 kr 

Totalbudget: 4 594 988 kr 

Projektlängd 2023-01-02 - 2026-02-28 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 

innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-

konnektivitet 

Specifikt mål 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten 

och användningen av avancerad teknik 

Utlysning: Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige 1 

Bilaga 8.2
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Sammanfattning av projektet 

Projektet är ett uppföljningsprojekt av E-Drive, Utveckling av elektriska Drivlinor, som fokuserar 

på en förändringsteori som riktar sig emot att lösningar av två utmaningar i elektrifieringen av 

fordonsflottan: det stora behovet av hållbara, magnetiska material i elektriska motorer och 

styrsystem till den elektriska motorn. Genom projektet skapas en regional resurs för 

effektivisering och hållbar utveckling av elektriska drivlinor och innebär därmed en långsiktig 

satsning av Högskolan Väst för stöttning av regional SME inom fokusområdet genom stärkt 

konkurrenskraft och kompetensförsörjning, med bas i Trollhättan. Genom det fortsatta arbetet 

lämnar projektet det teoretiska förarbetet samt statiska experimentella verifieringar bakom sig 

och går nu in med större fokus på fullskaliga dynamiska verifierade experiment av de nya 

lösningar och flera viktiga mål nås därmed på flera olika plan. 

Mål 

Projektmål:  
Det överordnade målet för detta projekt är att skapa en bättre konkurrenskraft inom svensk 
fordonsindustri, genom en mer effektiv drivlina med hållbara materialval.  

Övergripande mål: 
- Öka kunskapen i Västsverige gällande elektriska maskiner med alternativ magnetisering

inklusive styrsystem kopplat till elektrifierade fordon, dess utmaningar och möjligheter

- Genomföra forskning- och utvecklingsprojektprojekt i samverkan mellan akademi och
industri för att leverera teknologier för elfordonsutveckling

- Att stärka det regionala samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer
genom etablerande av en långsiktigt hållbar samverkansstruktur inom elektrifierade
fordon

- Att öka västsvenska SMF:s deltagande i nationella och europeiska satsningar inom
elektrifiering av transporter

- Att katalysera överföring av kunskap mellan akademi, större företag och SMF

- Experimentella resultat från en fullskalig experimentell drivlina

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål: 

5. Jämställdhet

9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur

10. Minskad ojämlikhet

12. Hållbar konsumtion och produktion,

Målgrupp:  

Små och medelstora företag, akademi och forskningsaktörer 
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Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 1 (RK 1): 

I enskilda företag 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  

RK1: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier, RK1: Nya överenskommelser, RK1: Ny 

teknik, RK1: Nya arbetssätt och metoder, RK1: Nya kontakter, RK1: Nya material, RK1: 

Nya/förbättrade anläggningar, RK1: Nya processer, RK1: Relevant kunskap, RK1: Samverkan 

och kunskapsöverföring 

Beteenden som förändras hos målgruppen: 

RK1: Använder resurseffektiv teknik, metod och processer, RK1: Deltar i, etablerar 

demonstrationsmiljöer, RK1: Expanderar verksamheten, RK1: Genomför kompetensutveckling, 

RK1: Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer, RK1: Skalar upp metoder, processer 

och arbetssätt, RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat), RK1: Utvecklar 

innovationer, RK1: Utvecklar strategisk kompetensförsörjning, RK1: Utvecklar teknik & 

infrastruktur för klimatanpassning och biologisk mångfald, RK1: Utvecklar/tillämpar ny teknik, 

material, processer och metoder 

Outputindikator 

Företag som får stöd 
(fördelade per 
mikroföretag, små företag, 
medelstora företag, stora 
företag) 

Projektet leder inte till 
direkt ekonomiskt stöd. 
Allt stöd från Projektets 
FoU baseras på 
kunskapsöverföring som 
företagen kan omsätta i 
nya och förbättrade 
tekniska lösningar, med 
kommersiell potential. 
Experimentell verifiering 
genomförs i samverkan 
med företag. Där bedrivs 
behovsbaserad FoU med 
målet att öka 
konkurrenskraft samtidigt 
som viktiga 
materialtekniska problem 
löses. Förutom de företag 
som direkt involveras i 
delprojekten möjliggör de 
experimentella resultaten 
ytterligare möjligheter att 
skapa intresse från andra 
företag.   
Indikatorn mäts och 
utvärderas med hjälp av 
bland annat 

8 Företag 
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referensgruppen, 
workshops och 
seminarium.  

Företag som får icke-
ekonomiskt stöd 

Projektet leder inte till 
direkt ekonomiskt stöd. 
Allt stöd från Projektets 
FoU baseras på 
kunskapsöverföring som 
företagen kan omsätta i 
nya och förbättrade 
tekniska lösningar, med 
kommersiell potential. 
Indikatorn mäts och 
utvärderas med hjälp av 
bland annat 
referensgruppen, 
workshops och 
seminarium.  

8 Företag 

Resultatindikatorer 

SMF som utvecklar 
produkter, processer och 
affärsmodeller 

Vi räknar med att 
medverkande företag direkt 
kommer kunna applicera 
resultaten från Projektet för 
att introducera nya 
produkter eller avsevärt 
förbättra produktion av 
befintliga produkter. På 
lång sikt kommer det att 
gälla fler företag 

5 Företag 

Små och medelstora företag 
(SMF) som inför produkt- 
eller processinnovationer 

Vi räknar med att 
medverkande företag direkt 
kommer kunna applicera 
resultaten från Projektet för 
att introducera nya 
produkter eller avsevärt 
förbättra produktion av 
befintliga produkter. På 
lång sikt kommer det att 
gälla fler företag 

5 Företag 

Förvaltande myndighets bedömning: 

Grundläggande bedömning 
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Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 

relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 

efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 

säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 

genomföra projektets aktiviteter. 

Projektet bidrar till Region Västra Götalands och Region Hallands strategi för smart 

specialisering inom området hållbar industri och innovativ mobilitet. Projektet bidrar genom att 

arbeta med elektrifiering av fordon och hållbara material, som ett led mot grön omställning 

inom transportsektorn.  

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att: 

• öka små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin

innovationskapacitet

• förbättra hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat

• stärka och utveckla nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer

• bidra till grön omställning och digitalisering

Kvalitetsbedömning 

Projektet har fått minst godkänt på alla sina kvalitetskriterier och kan skickas vidare för 

prioritering. 
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Poäng kvalitetsbedömning 

Relevans – 5 poäng 

MVG Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att 

direkt involveras i ansökan. 

Samverkan – 3 poäng 

VG Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan skapar 

ett värde för målgruppen. 

Måluppfyllelse – 5 poäng 

MVG Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen 

Hållbar förändring, hållbarhetspåverkan – 1 poäng 

G Projektet har synliggjort sin hållbarhetspåverkan. 

Hållbar förändring, bidra till en hållbar utveckling – 3 poäng 

VG Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden 

bidrar till önskade samhällsförändringar. 

Total poäng kvalitetsbedömning: 17 poäng av totalt 25 möjliga. 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige Prioriteringsmöte 16 dec 2022 1 (1) 

Ärendelista Regionalfonden Västsverige 
Särskilt mål 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft, ansökningsomgång 2022:1 

Ärende-
nummer 

ÄrendeID Projektnamn Projektägare Ansökt 
belopp kr 

Poäng Förslag till prioritering 

1 20358960 GU Ventures AB Kraftsamling för 
kapitalförstärknin
g "Kraft"  

12 151 970 20 Prioriteras 
Projektet KRAFT har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng av 
totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften. 

2 20358532 Gröna Klustret 
Nuntorp ekonomisk 
förening  

Arena Skog - 
Gröna Klustret 

6 412 411 19 Prioriteras 
Projektet Arena Skog- Gröna klustret har bedömts som godkänt av 
Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 19 poäng av 
totalt 25. Projektet bidrar till genomförandet av Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar 
särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka 
innovationskraften.  

Sökt belopp: 18 564 381 
Utlyst belopp: 30 000 000 

Bilaga 9



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 1 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden 

Projektnamn: Kraftsamling för kapitalförstärkning ”KRAFT” 
Projektägare: GU Ventures AB 
Samverkansaktörer: AstraZeneca BioVentureHub, Business Region Göteborg, Geely Innovation 
Centre Management, Lindholmen Science Park, OligoNova Accelerate, STAR impact, Stiftelsen 
Industrifonden, Volvo Group, Capital AB, Yuncture Invest AB,   
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 8 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 4 

Totalt 25 20 

Motivering  

Projektet KRAFT har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet uppfyller 
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 20 poäng av totalt 25. Projektet bidrar till 
genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 och kopplar särskilt 
väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften.  

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 9.1
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Ärende-ID 
20358960 

GU Ventures AB  
Erik Dahlbergsgatan 11 A 
41126 GÖTEBORG 

Prioriteringsunderlag 
Stödmottagare: GU Ventures AB 

Övriga partners: N/A 

Org. nr: 556518-9098 

Projekt: Kraftsamling för kapitalförstärkning "Kraft" 

Ärendeid: 20358960 

Sökt stöd: 12 151 970 kr 

Totalbudget: 31 155 970 kr 

Projektlängd 2022-10-01 - 2026-01-01 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 
innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-konnektivitet 

Specifikt mål 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och 
konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, 
inbegripet genom produktiva investeringar 

Utlysning: Utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft i Västsverige 

Bilaga 9.1
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Sammanfattning av projektet 
KRAFT-projektet kraftsamlar för förstärkning av kapitaltillförsel till nya och små företag i 
Västsverige. Det ska resultera i att Västsverige etablerar investerarstrategi, 
kapitalförstärkningsmodell, kommunikationsmaterial och därtill hörande flöde, nya 
kapitalstrukturer, förmågor och insikter, investerar- och företagsnätverk, samt internationella 
resor och arenor.  

Utfallet leder till att: 
1) Västsverige blir en mer känd region med investerare, innovativa företag, ambassadörer och
scouter
2) Västsverige lockar kapital hit som investeras i företag, vilket leder till ett mer
konkurrenskraftigt ekosystem.

Den långsiktiga effekten är att företagen kan nå större framgångar och resultat tack vare den 
ökade kapitaltillförseln. Det ger bättre förutsättningar för Västsveriges företag att etablera sig 
både här och utomlands på ett hållbart sätt. Genom att västsvenska bolag får mer kapital stannar 
de kvar i Västra Götalandsregionen och bidrar till en starkare och mer välmående region. 

Mål 

Projektmål:  
Övergripande målet är att uppnå en starkare kapitalförsörjning till västsvenska bolag och visa 
regionens attraktionskraft. Kapitalförsörjningen till regionens företag ökar under 
projektperioden med minst 1 miljard och ännu mer därefter.  

Projektet kommer att bidra till en ökad och mer resurseffektiv tillväxt i regionen, företagen kan 
etablera sig utomlands och skala upp på ett starkare sätt med relevant kapitalisering.  
Det ska ske genom kraftsamling i 3 arbetspaket med aktiviteter inom Strategy, Funding & 
Arenas. Planen är att vi etablerar en investerarstrategi, en kapitalförstärkningsmodell, ett 
marknadsmaterial och därtill hörande kommunikationsflöde, nya kapitalstrukturer, nytt kapital, 
insikter, investerar- och företagsnätverk, samt internationella resor och arenor.  

Däri ingår att företag tränas och riggas för att locka investerare och ta in kapital, liksom att nya 
investeringsstrukturer skapas för att fylla luckor på marknaden och tillfredsställa 
kapitalbehoven.   

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål: 
3. God hälsa och välbefinnande,
5. Jämställdhet,
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur,
7. Hållbar energi för alla,
11. Hållbara städer och samhällen,
12. Hållbar konsumtion och produktion,
13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resurser, 17. Genomförande och globalt
partnerskap

Målgrupp:  
Företagsfrämjande aktörer, Små och medelstora företag, Akademi och forskningsaktörer, 
Idéburna organisationer, Individer i regionen, Offentliga organisationer, Sociala företag 
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Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 2 (RK2):  
RK2: I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  
RK2: Samverkan & kunskapsöverföring,  
RK2: Samverkansarenor (Företag till företag),  
RK2: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier, 
RK2: Nya kontakter,  
RK2: Nya överenskommelser,  
RK2: Relevant kunskap 

Beteenden som förändras hos målgruppen: 
RK2: Ökad internationaliseringsgrad (import, export, värdekedjor), 
RK2: Tillgängliggör finansieringslösningar till företag,  
RK2: Utvecklar arenor, kluster och nätverk,  
RK2: Tar fram nya strategier, beslutsunderlag, policys/riktlinjer,  
RK2: Etablerar ny samverkan,  
RK2: Deltar/startar projekt med internationell samverkan 

Outputindikator 
Organisationer som får stöd Indikatorn avser att fånga alla 

organisationer som endera 
driver/deltar i aktiviteterna i 
projekt eller får stöd i 
aktiviteterna. Mäts genom att 
samla in 
organisationsnummer 

12 Organisationer 

Resultatindikatorer 
Användare 
av  
implementerade 
stödstrukturer 

Indikatorn avser att fånga de 
företag, organisationer och 
individer som nyttjar de 
stödstrukturer som utvecklas 
och skapas genom projekt. En 
stödstruktur kan vara nya 
metoder eller arbetssätt för 
att stötta företag eller 
organisera samverkan inom 
det stödjande systemet 
genom exempelvis nätverk. 
Det kan också röra sig om 
förbättrad information eller 
åtgärder som ger nytta till 
regionens eller områdets 
befolkning. Indikatorn ska 
rapporteras på två sätt. 
Företag och organisationer 
mäts genom insamling av 

50 Användare 
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organisationsnummer och 
rapporteras särskilt. För 
individer anges antal 

Förvaltande myndighets bedömning: 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 
relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 
efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 
säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 
genomföra projektets aktiviteter.  

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att genomföra insatser som: 

• ökar små och medelstora företags förmåga för att ta sig an nya utmaningar
• ökar små och medelstora företags förmåga att bli internationellt konkurrenskraftiga

genom export.

Kvalitetsbedömning 

Projektet har minst fått godkänt på alla sina kvalitetskriterier och kan skickas vidare för 
prioritering. 



  
 Datum 

2022-11-28 

 
 

Sida 5 (5) Tillväxtverket   

 

Poäng kvalitetsbedömning  
 

Relevans - 5 poäng  
MVG Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen 
har varit involverad vid framtagande av ansökan.  
Samverkan - 3 poäng 
VG Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan 
skapar ett värde för målgruppen.  
Måluppfyllelse - 5 poäng 
MVG Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med 
målgruppen.  
Hållbar förändring, hållbarhetspåverkan - 3 poäng 
VG Projektet har identifierat och synliggjort målkonflikter.  
Hållbar förändring, bidra till en hållbar utveckling  - 3 poäng 
VG Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden 
bidrar till önskade samhällsförändringar. 
 
Total poäng kvalitetsbedömning: 19 poäng av totalt 25 möjliga. 

 

 

 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige   Ärendenummer 2 

Prioriteringsunderlag Strukturfondspartnerskapet 
Ärenden inom Regionalfonden 

Projektnamn: Arena Skog – Gröna klustret 
Projektägare: Gröna klustret Nuntorp Ekonomisk förening 
Samverkansaktörer: SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Hushållningssällskapet Västra 
Ansökningsomgång:  2022:1 
Specifikt mål: 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 6 
Gränsöverskridande samverkan 5 4 
Genomförandekapacitet 5 4 
Förvaltande myndighets bedömning 5 5 

Totalt 25 19 

Motivering  

Projektet Arena Skog – Gröna Kustret har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. 
Projektet uppfyller Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder med 19 poäng av totalt 25. 
Projektet bidrar till genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 
och kopplar särskilt väl an till den långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften.  

Förslag till prioritering: Prioriteras 

Bilaga 9.2



Datum 
2022-11-28 

Sida 1 (5) Tillväxtverket 

Ärende-ID 

20358532 

Gröna Klustret Nuntorp ekonomisk 

förening  

Nuntorp 305 

46464 BRÅLANDA 

Prioriteringsunderlag 

Stödmottagare: Gröna Klustret Nuntorp ekonomisk förening 

Övriga partners: Sveriges Lantbruksuniversitet 
Hushållningssällskapet Sjuhärad 
Hushållningssällskapet Västra 

Org. nr: 769636-3741 

Projekt: Arena Skog - Gröna Klustret 

Ärendeid: 20358532 

Sökt stöd: 6 412 411 kr 

Totalbudget: 16 031 030 kr 

Projektlängd 2023-01-01 - 2025-12-31 

Politiskt mål Ett mer konkurrenskraftigt och smart Europa genom främjande av 

innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional IKT-

konnektivitet 

Specifikt mål 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och 

konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, 

inbegripet genom produktiva investeringar 

Utlysning: Utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft i Västsverige 

Bilaga 9.2



Datum 
2022-11-28 

Sida 2 (5) Tillväxtverket 

Sammanfattning av projektet 

Arena Skog ska stärka det hållbara skogägandet och konkurrenskraften bland skogsföretagen i 

Västsverige genom att bygga en arena för samverkan med företag, akademi, offentliga aktörer 

samt det företagsfrämjande systemet i regionen. Primär målgrupp är skogsägare och företag 

kopplade till skogen. Sekundär målgrupp är det företagsfrämjande systemet samt forsknings- 

och utvecklingsaktörer i och utanför regionen.  

Med avstamp i Skogsprogrammet Västra Götalands fokusområden och Agenda 2030 bygger 

projektet kapacitet för grön omställning i hela värdekedjan. Företagen i skogsbranschen får 

genom aktiviteter som t. ex workshops, fältbesök, utbildningar samt mötesplatser tillgång till 

nödvändiga samarbeten, färdigheter och kunskap inom bland annat klimat, jämställdhet, 

innovation och affärsutveckling.  

På sikt bidrar arenan till, högre förädlingsvärde, effektivare produktion, biologisk mångfald, 

klimatnytta, och att den skogligt baserade, cirkulära bioekonomin utvecklas i regionen. 

Mål 

Projektmål:  

Målet är att etablera en arena för skogliga frågor i Västra Götaland, med en ny stödstruktur som 

kompletterar befintliga företag och andra organisationers insatser. Att utveckla skogsägandet 

och nyttjandet av skogsmarken, tillsammans med målgrupperna och andra företag som har sin 

affärsverksamhet kopplad till skogen. Detta sker genom att: 

- öka kompetensen hos målgrupperna

- öka kunskapen om skogens utmaningar hos forsknings- och utbildningsaktörer och etablering

av forsknings- och studentinsatser

- öka kunskapen om skogens möjligheter hos det företagsfrämjande systemet i Västra Götaland

På längre sikt ska det leda till: 

- ett mer konkurrenskraftigt skogligt företagande, högre förädlingsvärde, effektivare produktion,

ökad biologisk mångfald, mer hållbart skogsbruk, större klimatnytta, landsbygdsutveckling och

att den skogliga cirkulära bioekonomin utvecklas i regionen

- i ett partnerskap bygga upp och etablera en arena för att skogens möjligheter ska nyttjas bättre

efter projektslut



  

 Datum 
2022-11-28 

 
 

Sida 3 (5) Tillväxtverket   

 

Projektet bidrar på sikt till följande globala mål:  

5. Jämställdhet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

17. Genomförande och globalt partnerskap 

 

Målgrupp:  

Små och medelstora företag, akademi och forskningsaktörer, företagsfrämjande aktörer 

 

Förväntat resultat 

Resultat ska uppstå i resultatkedja 2 (RK 2):  

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag) 

 

Förmågor som målgruppen kommer får tillgång till:  

RK2: Förändrade attityder och synsätt, RK2: Nya kontakter, RK2: Samverkansarenor (Akademi, 

offentliga, företag, sociala), RK2: Samverkansarenor (Företag till företag), RK2: 

Samverkansarenor (Offentliga till företag), RK2: Relevant kunskap, RK2: Samverkan & 

kunskapsöverföring 

 

Beteenden som förändras hos målgruppen: 

RK2: Samarbetar med företag (tillämpad forskning, tekniköverföring), RK2: Samarbetar med 

nya sektorer, branscher och aktörer, RK2: Utvecklar arenor, kluster och nätverk, RK2: Utvecklar 

hållbarhetsarbetet (jämställdhet), RK2: Utvecklar hållbarhetsarbetet (miljö & klimat) 

 

Outputindikator 

Organisationer som får stöd Indikatorn mätas genom att 
samla in 
organisationsnummer vid 
möten som styrgrupp, 
strategigrupp, 
referensgrupp och 
nätverksmöten 

10 Organisationer 

 

 

 

 

 

 



  

 Datum 
2022-11-28 
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Resultatindikatorer 

Användare av 
implementerade 
stödstrukturer 

Indikatorn kommer att 
mätas utifrån att företag har 
använt sig av nya 
stödstruktur som kan vara 
nya metoder eller arbetssätt 
för att stötta företag eller 
organisera samverkan inom 
det stödjande systemet 
genom exempelvis nätverk.  
Indikatorn mätas genom 
enkät och insamling av 
organisationsnummer.  

50 Användare 

 

 

Förvaltande myndighets bedömning: 

 

Grundläggande bedömning 

Projektet uppfyller de krav och obligatoriska urvalskriterier som framgår av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Projektet är i enlighet med 

relevanta strategier och program och svarar mot i utlysningen utpekade utmaningar och 

efterfrågande insatser. Projektets organisation, budget och beskrivna arbetssätt bedöms 

säkerställa att det finns grundläggande operativ, ekonomisk och administrativ förmåga för att 

genomföra projektets aktiviteter. 

 

Projektet uppfyller det specifika målet i utlysningen genom att:  

 

• öka små och medelstora företags förmåga för att ta sig an nya utmaningar 

• skapa nya hållbara affärsmodeller inom digitalisering och grön omställning 

• bidra till att företagen i Västsverige i större utsträckning använder digitala arbetssätt 

kopplat till resurser och produktutveckling 

 

  



  

 Datum 
2022-11-28 
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Kvalitetsbedömning 

Projektet har fått minst godkänt på alla sina kvalitetskriterier och kan skickas vidare för 
prioritering. 

 

 

 

Poäng kvalitetsbedömning  

 

Relevans – 5 poäng  

MVG Motivet till projektet bygger på målgruppens direkta uttryckta behov t ex genom att 

direkt involveras i ansökan. 
  
Samverkan – 3 poäng 

VG Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan 

skapar ett värde för målgruppen.  
 

Måluppfyllelse – 5 poäng 

MVG Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen  
 

Hållbar förändring, hållbarhetspåverkan– 5 poäng 

MVG Projektet har beskrivit hur man planerar att hantera målkonflikter  
 

Hållbar förändring, bidra till en hållbar utveckling– 5 poäng 

MVG Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden 

bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter 

projekttiden 

 

Total poäng kvalitetsbedömning: 23 poäng av totalt 25 möjliga. 

 

 

 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioriteringar av valbara 
projekt i Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021-2027 

Projektnamn: 
Projektägare:  
Samverkansaktörer: 
Ansökningsomgång:  
Specifikt mål:  

Koppling till regionala prioriteringar 10 poäng 
Bedömningen görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla programmens mål och de 
regionala utvecklings- och tillväxtstrategierna. Likaså bedöms projektets koppling till prioriterat 
område i utlysningen samt hur projektet bidrar till en Hållbar utveckling för Västsverige.  

0-3 poäng: Projektet saknar eller har en svag koppling till regionala prioriteringar:
☐ Projektet har en svag koppling till aktuella utmaningar och behov
☐ Projektet har en svag koppling till utlysningens inriktning
☐ Projektet bidrar i låg utsträckning till prioriteringar beskrivna i de regionala utvecklings-och
tillväxtstrategierna

4-6 poäng: Projektet har en koppling till regionala prioriteringar:
☐ Projektet har en koppling till aktuella utmaningar och behov
☐ Projektet har en koppling till utlysningens inriktning
☐ Projektet bidrar till prioriteringar beskrivna i de regionala utvecklings-och tillväxtstrategierna
☐ Projektet bidrar till innovation och förnyelse - är idégenererande

7-10 poäng: Projektet har en tydlig koppling till regionala prioriteringar:
☐ Projektet bidrar tydligt till lösningen på aktuella och utpekade utmaningar och behov
☐ Projektet har en tydlig koppling till utlysningens inriktning
☐ Projektet bidrar i hög utsträckning till prioriteringar beskrivna i de regionala utvecklings-och
tillväxtstrategierna
☐ Projektet bidrar i hög utsträckning till innovation och förnyelse - är tydligt idégenererande

Poäng: 

Anteckningar 

Beskriv projektets relevans för aktuella utmaningar, vilka delar av de regionala 
utvecklingsstrategierna/kraftsamlingarna projektet omfattar och om projektet är innovativt 
och hur.  
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

Gränsöverskridande samarbete 5 poäng 

Projektet bedöms utifrån graden av gränsöverskridande samverkan; det kan handla om 
gränsöverskridande samarbete geografiskt (regionalt, nationellt, internationellt) eller sektoriellt 
(samverkan mellan olika sektorer och branscher). Här bedöms också om näringslivet har medverkat i 
framtagandet av projektet eller i projektets genomförande.   

0-2 poäng: Projektet bidrar i låg utsträckning till samverkan.
☐ Projektet omfattar ett begränsat geografiskt område
☐ Projektet har en begränsad eller ingen samverkan mellan lokal, regional eller nationell nivå
☐ Projektet har ingen samverkan mellan olika sektorer såsom offentlig sektor, civilsamhälle,
näringsliv och akademi

3-4 poäng: Projektet bidrar till samverkan:
☐ Projektet omfattar flera geografiska delar i programområdet (kommunöverskridande)
☐ Projektet omfattar samverkan mellan lokal, regional eller nationell nivå
☐ Projektet omfattar samverkan mellan olika sektorer såsom offentlig sektor, civilsamhälle,
näringsliv och akademi

5 poäng: Projektet bidrar i hög utsträckning till samverkan 
☐ Projektet omfattar flera geografiska delar i programområdet (regionöverskridande)
☐ Projektet omfattar samverkan mellan lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå
☐ Projektet omfattar samverkan mellan flera olika sektorer såsom offentlig sektor, civilsamhälle,
näringsliv och akademi
☐ Näringslivet har en aktiv roll i framtagandet eller genomförandet av projektet

Poäng: 

Anteckningar 

Beskriv vilka geografiska delar som omfattas, vilka samverkansaktörer (branscher) som 
ingår, om SME/näringsliv har en tydlig roll i projektet.  



Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

Genomförandekapacitet 5 poäng 
För att uppnå programmets mål är det viktigt att projekten har ett tydligt ägarskap, relevant 
partnerskap, är välförankrat internt och externt samt har organisatoriska strukturer och resurser för 
att genomföra projekt. 

0-2 poäng: Projektet bedöms ha en svag genomförandekapacitet
☐ Projektet har ett otydligt beskrivet ägarskap/mandat
☐ Projektet är svagt förankrat hos samarbetspartners och/eller i ledningsstruktur

3-4 poäng: Projektet har genomförandekapacitet:
☐ Projektet beskriver ägarskap
☐ Projektet är förankrat hos samarbetspartners, ledningsstrukturer och målgruppen
☐ Det finns tidigare erfarenhet av att driva projekt

5 poäng: Projektet har en hög genomförandekapacitet 
☐ Projektet är väl förankrat hos samarbetspartners, ledningsstruktur och målgruppen
☐ Det finns tidigare erfarenhet av att driva välfungerande projekt
☐ Ägare/partnerskapet bedöms kunna förvalta resultatet och bidra till långsiktiga effekter
☐ Ägare/partnerskapet har ett regionalt mandat

Poäng: 4 

Förvaltande myndighets bedömning  

Tillväxtverkets egna kvalitetskriterier vägs in i den samlande bedömningen av projektet. 

Betyg Poäng Projektets poäng 
1-5 1 
6-10 2 
11-15 3 
16-20 4 
21-25 5 

Samlad bedömning 

Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10 
Gränsöverskridande samverkan 5 
Genomförandekapacitet 5 
Förvaltande myndighets bedömning 5 

Totalt 25 

Anteckningar 

Beskriv hur projektet är förankrat/hos vem. Beskriv projektaktörernas erfarenhet och 
eventuella mandat samt om resultatet bedöms kunna förvaltas och bidra till långsiktiga 
effekter. 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioriteringar av valbara 
projekt i Europeiska socialfonden+ programperioden 2021-2027 

Projektnamn: 
Projektägare:  
Samverkansaktörer: 
Ansökningsomgång:  
Specifikt mål:  

Koppling till regionala prioriteringar 10 poäng 
Bedömning görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla den regionala handlingsplanen 
för Europeiska socialfonden+ i Västsverige och de regionala utvecklings- och tillväxtstrategierna. 
Likaså bedöms projektets koppling till prioriterat område i utlysningen. 

0-3 poäng: Projektet saknar eller har en svag koppling till regionala prioriteringar:
☐ Projektet har en svag koppling till aktuella utmaningar och behov
☐ Projektet har en svag koppling till utlysningens inriktning
☐ Projektet bidrar i låg utsträckning till prioriteringar beskrivna i de regionala utvecklings-och
tillväxtstrategierna

4-6 poäng: Projektet har en koppling till regionala prioriteringar:
☐ Projektet har en koppling till aktuella utmaningar och behov
☐ Projektet har en koppling till utlysningens inriktning
☐ Projektet bidrar till prioriteringar beskrivna i de regionala utvecklings-och tillväxtstrategierna

7-10 poäng: Projektet har en tydlig koppling till regionala prioriteringar:
☐ Projektet bidrar tydligt till lösningen på aktuella och utpekade utmaningar och behov
☐ Projektet har en tydlig koppling till utlysningens inriktning
☐ Projektet bidrar i hög utsträckning till prioriteringar beskrivna i de regionala utvecklings-och
tillväxtstrategierna

Poäng: 

Anteckningar 

Beskriv projektets relevans för aktuella utmaningar och vilka delar av de regionala 
utvecklingsstrategierna/kraftsamlingarna projektet omfattar.   
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

Gränsöverskridande samarbete 5 poäng  

Projektet bedöms utifrån graden av gränsöverskridande samarbete; det kan handla om 
gränsöverskridande geografiskt samarbete (regionalt, nationellt, internationellt) eller sektoriellt 
(samverkan mellan olika sektorer och branscher).   
  
I Västsverige finns stora inomregionala skillnader mellan stad och land, men också inom kommuner, 
städer och mellan stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen behöver dessa 
ojämlikheter jämnas ut. Projekt där insatserna syftar till att motverka inomregionala skillnader 
genom att rikta sig mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av 
erfarenheter och metoder till desamma premieras därför.  
 
0-2 poäng: Projektet bidrar i låg utsträckning till samverkan. 

☐ Projektet omfattar ett begränsat geografiskt område 
☐ Projektet har en begränsad eller ingen samverkan mellan lokal, regional eller nationell nivå 
☐ Projektet har ingen samverkan mellan olika sektorer såsom offentlig sektor, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi 

 
3-4 poäng: Projektet bidrar till samverkan:  

☐ Projektet omfattar flera geografiska delar i programområdet (kommunöverskridande eller om 
det är motiverat: stadsdelsöverskridande)  
☐ Projektet omfattar samverkan mellan lokal, regional eller nationell nivå 
☐ Projektet omfattar samverkan mellan olika sektorer såsom offentlig sektor, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi 

 
5 poäng: Projektet bidrar i hög utsträckning till samverkan 

☐ Projektet omfattar flera geografiska delar i programområdet (regionöverskridande) 
☐ Projektet omfattar samverkan mellan lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå  
☐ Projektet omfattar samverkan mellan flera olika sektorer såsom offentlig sektor, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi  
☐ Projektet syftar till att utjämna inomregionala skillnader genom riktade insatser och/eller 
samarbete mellan områden med olika förutsättningar  

 
Poäng:  

  

Anteckningar 

Beskriv vilka geografiska delar som omfattas, vilka samverkansaktörer (branscher) som 
ingår, om projektet syftar till att utjämna inomregionala skillnader.  

 

 



Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

Genomförandekapacitet 5 poäng 
För att uppnå programmets mål är det viktigt att projekten har ett tydligt ägarskap, relevant 
partnerskap, är välförankrat internt och externt samt har organisatoriska strukturer och resurser för 
att genomföra projekt. 
 
0-2 poäng: Projektet bedöms ha en svag genomförandekapacitet  

☐ Projektet har ett otydligt beskrivet ägarskap/mandat  
☐ Projektet är svagt förankrat hos samarbetspartners och/eller i ledningsstruktur 
 

3-4 poäng: Projektet har genomförandekapacitet: 
☐ Projektet beskriver ägarskap 
☐ Projektet är förankrat hos samarbetspartners, ledningsstrukturer och målgruppen 
☐ Det finns tidigare erfarenhet av att driva projekt 
 

5 poäng: Projektet har en hög genomförandekapacitet  
☐ Projektet har ett tydligt ägarskap och mandat  
☐ Projektet är väl förankrat hos samarbetspartners, ledningsstruktur och målgruppen 
☐ Det finns tidigare erfarenhet av att driva välfungerande projekt 
☐ Ägare/partnerskapet bedöms kunna förvalta resultatet och bidra till långsiktiga effekter  

 
Poäng: 4 

 

Förvaltande myndighets bedömning  

ESF-rådets egna kvalitetskriterier vägs in i den samlande bedömningen av projektet.  

Betyg Poäng Projektets poäng 
G 0  
Extrapoäng 1-4  
   

 

Samlad bedömning 

 Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10  
Gränsöverskridande samverkan 5  
Genomförandekapacitet 5  
Förvaltande myndighets bedömning 4  
   
Totalt 24  

 

Anteckningar 

Beskriv hur projektet är förankrat/hos vem. Beskriv projektaktörernas erfarenhet och 
eventuella mandat samt om resultatet bedöms kunna förvaltas och bidra till långsiktiga 
effekter. 
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EG:s strukturfonder 

Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

1. Mötets öppnande
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Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det första mötet 

med det nya Strukturfondspartnerskapet Västsverige {SFP) för programperioden 2021-2027. 

2. Upprop

3. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Gun Marie Stenström till justerare. 

4. Godkännande av dagordning
Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning. 

Samtliga presentationsbilder från mötet finns via länk: Presentationsbilder SFP 16 september 2022 

5. Administrativa och strategiska frågor
a. Arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Linn Henriksson, sekreterare för Strukturfondspartnerskapet presenterar den föreslagna 

Arbetsordningen enligt utsänd Bilaga 1 i de på förhand utskickade möteshandlingarna. 

Sekretariatet föreslår ett tillägg i tredje stycket under rubriken Jävsregler på sidan 5 i 

Arbetsordningen: 

"Jävig ledamot deltar inte i diskussion eller beslut av ärendet utan ombeds lämna sammanträdet när 

ärendet behandlas. Samtliga anmälningar av jäv protokollförs." 

Partnerskapet diskuterar förslaget till Arbetsordningen med tillägget inför beslut under punkten 8 i 

dagordningen. 

6. Information från Tillväxtverket
a. Pågående och kommande utlysningar

Linnea Hagblom, Tillväxtverket presenterar läget i regionalfondsprogrammet för 2014-2020. SO 

projekt pågår och sista datum för projektavslut är oktober 2023. Två utvärderingar genomförs av 

programmet, dels en effektutvärdering av målet "Samverkan inom forskning och innovation" med 

regionala perspektiv, dels en utvärdering av ReactEU. Slutrapport av programmet skickas in till EU 

kommissionen i maj 2024. 

432 miljoner kr är utbetalt av den totala programbudgeten 530 miljoner kronor. Linnea presenterar 

avslutade projekt. 

Linnea informerar att regionalfondsprogrammet för programperioden 2021-2027 förväntas inom 

kort godkännas av EU kommissionen. Totalt 7 ansökningar inkom i programmets första utlysning som 

stängde den 15 september och som tillsammans söker 51 miljoner kronor av de 69 miljoner kronor 

som fanns att ansöka om. 

Partnerskapet noterar informationen. 

b. Samråd ansökningsomgång 2022:2 Regionalfonden Västsverige
Linnea presenterar de utlysningar som föreslås öppna den 17 november och stänga 14 december. 

Inom Ett smartare Europa: 

Ordförande sign. Justerande sign. Sekreterare sign. Utdragsbestyrkande sign. 

jJ{ 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/run8649-449310959-12/native/SFP%20strategidagar%2015-16%20sep%202022%20f%c3%b6r%20publicering.pdf


- EG:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige 

1.1 Utveckla forsknings- och innovationskapacitet 
1.3 Stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft (eventuellt) 
1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap 

Inom Ett grönare Europa: 
2.2 Främja förnybar energi 
2.6 Främja en cirkulär ekonomi 
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Samtliga föreslagna utlysningar är öppna för både förstudieansökningar och 
genomförandeprojektsansökningar. Budget för utlysningen är inte än beslutat utan besked väntas 
från Näringsdepartementet. Samtliga särskilda mål i programmet har målgrupp små och medelstora 
företag. Linnea presenterar därefter grundförutsättningar för samtliga utlysningar. 

Samråd: Strukturfondspartnerskapet Västsverige konstaterade att samråd har skett. 

7. Information från Svenska ESF-rådet
a. Pågående och kommande utlysningar

Åza Ryden, Svenska ESF-rådet presentar status för ESF-programmet 2014-2020. Åza berättar om Care 
EU som är ett initiativ för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i 
Ukraina. Åza meddelar att mycket pengar finns kvar inom den utlysningen och uppmuntrar till 
informationsspridning om möjligheterna inom Care EU. 
I övrigt så_,arbetar Svenska ESF-rådet med flera aktiviteter kopplat till de projekt som är i gång så som 
uppföljningsträffar, lärandeträffar och utvärderingar. 

Partnerskapet noterar informationen. 

b. Samråd ansökningsomgång 2022:2 inom ESF+ Västsverige
Åza presenterar den utlysning som kommer att öppna i mitten av oktober och stänga i början av 
mars 2023. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker därefter i maj/juni. Projektstart augusti. 

Föreslagna utlysningar: 
POA1 -Kompetensutveckling för yrkesverksamma 
POA2 -Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv för unga i Västsverige 
POA2 -Underlätta inträde till arbetsmarknaden 

Diskussion som hölls under sammanträdet handlade om att se över möjligheten att lägga samman de 
två POA2-utlysningarna till att bli en samlad bred utlysning samt att utlysningarna inte bör avgränsas 
till att endast omfatta unga. Detta kommer att analyseras och bearbetas vidare av ESF-rådet. 
Budget för utlysningarna är inte klara än utan det inväntas besked från regeringen om det. 

Samråd: Strukturfondspartnerskapet Västsverige konstaterade att samråd har skett. 

Beslutsärenden 

8. Beslut om arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet Västsverige. Protokollsbilaga 1
Beslut: Strukturfondspartnerskapet beslutar att godkänna Arbetsordningen med föreslaget tillägg på 
sidan 5: "Jävig ledamot deltar inte i diskussion eller beslut av ärendet utan ombeds lämna

sammanträdet när ärendet behandlas. Samtliga anmälningar av jäv protokollförs." 

Ordförande sign. Justerande sign. Utdragsbestyrkande sign. 
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Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige 

Inledning 

Denna arbetsordning reglerar strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet.  
Strukturfondspartnerskapet fastställer sin egen arbetsordning.  Arbetsordningen ses över en 
gång om året. 

Enligt Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap följer att det inom det geografiska 
området för varje regionalt program för europeiska utvecklingsfonden (regionalfonden) 
och motsvarande regional handlingsplan för socialfondsprogrammet ESF+ ska bildas ett 
gemensamt strukturfondspartnerskap. Genom detta säkerställs ett regionalt inflytande 
över genomförandet av programmen. 
Den samlade organisationen ska underlätta för gemensamma nationella och regionala 
prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s 
sammanhållningspolitik.  

Verksamhetsområdet omfattar NUTS II-regionen Västsverige som består av länen 
Halland och Västra Götaland. Region Halland och Västra Götalandsregionen har ansvar 
för de regionala utvecklingsfrågorna i respektive län.  

Strukturfondspartnerskapet har i sitt arbete att utgå från svensk lagstiftning, EU:s 
förordningar och de olika programdokumenten.   

Sammansättning och organisation 

Regeringen utser ordföranden för strukturfondspartnerskapet. Ordföranden utser övriga 
ledamöter i strukturfondspartnerskapet, inklusive en ersättare för ordföranden, efter ett 
nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.  

Ordförande och vice ordförande i strukturfondspartnerkapet Västsverige är en förtroendevald 
representant för respektive regionalt utvecklingsansvariga och knyts med fördel samman med 
övriga uppdrag som ledamoten har inom det regionala utvecklingsarbetet.  

Strukturfondspartnerskapet ska vara sammansatt av förtroendevalda representanter för 
kommuner och regioner i Västra Götaland och Halland, företrädare för arbetsmarknadens 
organisationer, berörda intresseorganisationer, näringsliv, föreningar, samt 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och universitet/högskola. Antalet 
förtroendevalda representanter för kommuner och regioner ska överstiga antalet övriga 
ledamöter. När ledamöterna utses eftersträvas en balanserad representation mellan kvinnor 
och män. 

Utnämningen av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner till 
Strukturfondspartnerskapet knyts med fördel samman med övriga uppdrag som ledamoten har 
inom det regionala och lokala utvecklingsarbetet. Vid ny mandatperiod genomförs ny process 
för utnämning av förtroendevalda representanter till Strukturfondspartnerskapet.   
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Strukturfondspartnerskapets presidium utgörs av ordförande och vice ordförande.  
 
Om en ledamot vill avsäga sig sitt uppdrag i förtid, ska ledamoten meddela detta skriftligt till 
ordförande eller till sekretariatet. Ordföranden inhämtar förslag till ny ledamot inom den 
berörda nomineringskretsen och beslutar därefter om ny ledamot.  
 
Adjungerade ledamöter kan utses av ordföranden. 
Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående från de förvaltande myndigheterna. 
 
Sekretariat 
 
Västra Götalandsregionen ansvarar med stöd av Region Halland för sekretariatet för 
partnerskapets arbete.  
 
Sekretariatet upprättar förslag till yttrande över de ansökningar som har beretts av de 
förvaltande myndigheterna. Sekretariatet ska, efter samråd med presidiet och de förvaltande 
myndigheterna upprätta förslag till dagordning för möten, sammankalla partnerskapet, samt 
upprätta protokoll från möten. Sekretariatet ska i övrigt stödja ordföranden i dennes uppdrag 
att leda strukturfondspartnerskapets arbete. 
 
Förvaltande och attesterande myndigheter 
 
Tillväxtverket (TVV) är förvaltningsmyndighet och attesterande/utbetalande myndighet för 
regionalfonden. Svenska ESF-rådet har motsvarande uppgifter för socialfondsprogrammet 
ESF+.  
 
Myndigheterna verkar genom sina regionala kontor, vilka är samlokaliserade i Göteborg. 
Ansvariga vid de regionala kontoren är programchefen för TVV respektive regionchefen för 
Svenska ESF-rådet.  
 
Verksamhet 
 
Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för sysselsättning och tillväxt yttra sig 
över vilka ansökningar som ska prioriteras bland dem som godkänts av förvaltande 
myndigheterna för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets 
yttrande är bindande i förvaltningsmyndigheternas fortsatta handläggning. Partnerskapet tar 
inte ställning till enskilda delar av projekten. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska 
innehålla motivering till prioriteringen. 
 
Ansökan om stöd inom regionalfondsprogrammet eller den regionala handlingsplanen för 
ESF+, ska partnerskapet, enligt lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap, samråda med 
regionalt utvecklingsansvariga (Västra Götalandsregionen och Region Halland) i fråga om 
projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berörd region.   
 
Det finns en övervakningskommitté för de 8 regionala programmen inklusive det nationella 
regionalfondsprogrammet samt en övervakningskommitté för nationella 
socialfondsprogrammet ESF+ som har till huvuduppgift att granska programmens 
genomförande och framstegen när det gäller att uppnå dess mål. Strukturfondspartnerskapet 
ska följa de riktlinjer som beslutats av övervakningskommittéerna.  
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Inriktning på utlysningar presenteras i en 2-årig utlysningsplan som för ESF+ revideras 
årligen och för regionalfondsprogrammet ses över tre gånger per år. Utlysningsplanerna 
arbetas fram gemensamt av förvaltande myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga. 
Förslaget förankras hos partnerskapet. Inför varje utlysning sker med fördel ett samråd om 
inriktning och innehåll i utlysningar med strukturfondspartnerskapet. Förvaltande 
myndigheterna verkställer utlysningarna. 
 
 
ARBETSFORMER 
 
Möten 
 
Strukturfondspartnerskapet bör sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträdesdatum 
ska normalt fastställas för ett helt kalenderår i sänder. Ordföranden kan, när så erfordras, fatta 
beslut om att kalla till sammanträden utöver dem som finns fastställda i den årliga 
sammanträdesplanen. Sammanträden kan genomföras i digital eller fysisk form.  
 
Mötestidpunkter fastställs på ett sådant sätt att en ansökan om stöd ska kunna prioriteras, 
beslutas och expedieras inom fyra månader från det att en utlysning har stängt.  
 
Dagordning och möteshandlingar ska vara ledamot tillhanda minst sju arbetsdagar före mötet 
om det inte föreligger särskilda omständigheter.  
 
Protokoll upprättas av strukturfondspartnerskapets sekreterare och justeras av ordföranden 
samt en på mötet utsedd justeringsperson. Partnerskapet kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens lydelse bör då redovisas skriftligen innan den 
blir justerad. 
 
En strävan ska vara att förlägga mötena till de olika delregionerna inom programområdet och 
att därvid kombinera mötena med projektbesök.  
 
Närvarorätt  
 
Utöver ledamöter, adjungerade ledamöter, sekretariatet för strukturfondspartnerskapet så har 
förvaltande myndigheter, företrädare för de regionalt utvecklingsansvariga samt 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) närvarorätt med 
två tjänstepersoner vardera.  
 
Beslutsprocess 
 
För att Strukturfondspartnerskapet ska vara beslutför och kunna yttra sig över vilka 
ansökningar som ska prioriteras, ska ordföranden eller dennes ersättare och minst hälften av 
övriga ledamöter vara närvarande.  
 
Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.  
 
Strukturfondspartnerskapet har rätt att anlita den expertis som bedöms nödvändig för att 
prioritera mellan ansökningar.  
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De förvaltande myndigheterna avgör när en ansökan är färdigberedd för prioritering i 
strukturfondspartnerskapet.  
 
De förvaltande myndigheterna har enligt förordningarna rätt att besluta om avslag på ansökan 
om denna inte uppfyller de krav som ställs. Avslag ska alltid rapporteras i efterhand till 
strukturfondspartnerskapet.  
 
Löpande administrativa beslut i pågående ärenden handläggs av de förvaltande 
myndigheterna. Exempel på sådana beslut är mindre ändringar av projektens innehåll, ändrad 
kostnadsbudget inom ramen för den beslutade och ändringar av projektens tidsplan.  
  
De förvaltande myndigheterna ska kontinuerligt förse strukturfondspartnerskapet med dels en 
redovisning av medelsanvändningen i programmet, dels budget för kvarstående 
beslutsutrymme. De förvaltande myndigheterna ska därutöver informera om administrativa 
beslut av betydelse för strukturfondspartnerskapets beslutsfattande.  
 
Beslut enligt skriftlig procedur 
 
En ansökan som måste prioriteras eller annat ärende som behöver beslutas före nästa möte 
med Strukturfondspartnerskapet kan på ordförandens initiativ föreläggas partnerskapet för 
beslut enligt skriftlig procedur.  
 
Ledamöterna ska ha sju arbetsdagar för att besvara det skriftliga beslutsförslaget. En skriftlig 
procedur kan avslutas på två sätt. Antingen är Strukturfondspartnerskapet enig i enlighet med 
förslaget, eller om det inkommer skriftliga invändningar från ledamöter inom föreskriven tid 
ska förslaget remitteras för vidare beredning och beslutas genom ny skriftlig procedur.  
 
Ledamöter kan skriftligen återkalla sina invändningar. Strukturfondspartnerskapet anses ha 
fattat ett enhälligt beslut när alla skriftliga invändningar är återkallade.  
Efter det att sjudagarsperioden har löpt ut ska sekretariatet utan dröjsmål informera 
partnerskapet huruvida förslaget har bifallits eller inte.  
 
Strukturfondspartnerskapet kan besluta att delegera till ordförande eller till presidiet att fatta 
beslut i ett ärende efter genomförande av skriftlig procedur. Ordförande eller presidiet ska i 
sådana fall beakta inkomna synpunkter i möjligaste mån. Sekretariatet ska utan dröjsmål 
informera partnerskapet om det fattade beslutet.  
 
Vid undantagsfall och ärenden av särskilt brådskande natur kan en förkortad skriftlig procedur 
om 5 arbetsdagar tillämpas.  
 
Beslut om förstudier 
 
En ansökan om förstudie kan prioriteras av ordföranden. Beslutet ska föregås av ett samråd 
med regionalt utvecklingsansvarig i fråga om projektens överensstämmelse med det regionala 
utvecklingsarbetet i berörd region. Prioriterade förstudier redovisas vid nästkommande 
mötestillfälle för strukturfondspartnerskapet. 
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Jävsregler 
 
Bestämmelserna om jäv i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas av 
strukturfondspartnerskapet.  
 
Om både ordföranden och dennes ersättare är jäviga i samma ärende ska strukturfonds-
partnerskapet utse en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter i detta ärende. 
 
Det åligger ledamot att självmant anmäla jäv innan mötet till ordföranden eller till 
sekretariatet. Jävig ledamot deltar inte i diskussion eller beslut av ärendet utan ombeds lämna 
sammanträdet när ärendet behandlas. Samtliga anmälningar av jäv protokollförs.  
 
 
Berednings- och arbetsgrupper 
 
Inför samrådet med de regionalt utvecklingsansvariga (Västra Götalandsregionen och Region 
Halland) kan tillsättas en eller flera grupper med experter för att bereda prioriteringsunderlag 
och för andra uppgifter som sekretariatet tilldelat dem. En sådan grupp biträder partnerskapets 
sekretariat med underlag för prioriteringarna inklusive bedömning av om ansökningar om stöd 
är i linje med de prioriteringar som regionen gjort i de regionala utvecklingsstrategierna. 
 
Arbetsgrupper inom strukturfondspartnerskapet kan tillsättas för vissa frågor av betydelse för 
programmets genomförande.  
 
Eventuella berednings- och arbetsgrupper har inte beslutanderätt.  
 
Ersättningsfrågor  
 
Enligt Regeringens beslut (2022-06-07; N2022/00983)) utgår ersättning för ledamöter i 
strukturfondspartnerskap motsvarande kategori C enligt förordningen (SFS 1992:1299) om 
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Ersättning till ordföranden 
utgår med 22 000 kronor per år.  
 
För mistade avlöningsförmåner m.m. tillämpas reglerna enligt 7 § i ovan nämnda förordning.   
 
Ledamöterna har reseförmåner enligt förordningen (SFS 1981:1265) om reseförmåner i 
statliga uppdrag. 
 
Någon ersättning ska inte betalas till ledamot med statlig anställning som företräder sin 
myndighet. 
 
Ledamöter redovisar arvodes- och reseräkningar till sekretariatet. Blanketter för ersättning 
tillhandahålls av sekretariatet. 
 
Kontakt med strukturfondspartnerskapets sekretariat 

 
Ledamot ska vid förändring av adress- eller namnuppgifter meddela detta till 
strukturfondspartnerskapets sekretariat. 

 
Formell korrespondens adresseras till sekretariatet på följande adress: 
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Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 
Västra Götalandsregionen 
Regionens Hus 
405 44 Göteborg 
Telefon: 010-441 00 00 
 
På Västra Götalandsregionens hemsida www.vgregion.se/eu finns kontaktuppgifter till 
huvudsekreterare och övriga tjänstgörande inom sekretariatet.  
 
Styrande dokument 
 
Strukturfondspartnerskapets arbete styrs huvudsakligen av Lag om strukturfondspartnerskap 
(SFS 2007:459) och förordning om förvaltning av vissa EU-fonder (SFS 2022-1379).  
 
I genomförandet är följande dokument gällande programperioden 2021-2027 styrande för 
strukturfondspartnerskapets prioriteringar:   
- Regionalt strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsverige 
- Nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden ESF+ samt regional 
handlingsplan för ESF+ 
 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och 
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för 
ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 
 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden 
 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om 
inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 
1296/2013 

 

http://www.vgregion.se/eu
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Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioriteringar av valbara projekt 
inom Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021-2027 
 
Koppling till regionala prioriteringar 10 poäng  
Bedömningen görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla programmens mål och de 
regionala utvecklings- och tillväxtstrategierna. Likaså bedöms projektets koppling till prioriterat 
område i utlysningen samt hur projektet bidrar till en Hållbar utveckling för Västsverige.  
 
Gränsöverskridande samarbete 5 poäng  
Projektet bedöms utifrån graden av gränsöverskridande samverkan; det kan handla om 
gränsöverskridande samarbete geografiskt (regionalt, nationellt, internationellt) eller sektoriellt 
(samverkan mellan olika sektorer och branscher). Här bedöms också om näringslivet har medverkat i 
framtagandet av projektet eller i projektets genomförande.   
 
Genomförandekapacitet 5 poäng 
För att uppnå programmets mål är det viktigt att projekten har ett tydligt ägarskap, relevant 
partnerskap, är välförankrat internt och externt samt har organisatoriska strukturer och resurser för 
att genomföra projekt. 
 
Förvaltande myndighets bedömning 5 poäng 

Tillväxtverkets kvalitetskriterier vägs in i den samlande bedömningen av projektet.  

Betyg Poäng Projektets poäng 
IG 0  
G 1  
VG 3  
MVG  5  
   

 

 

Samlad bedömning  

 Maxpoäng Projektets poäng 
Koppling till regionala prioriteringar 10  
Gränsöverskridande samverkan 5  
Genomförandekapacitet 5  
Förvaltande myndighets bedömning 5  
   
Totalt 25  

 

  
  



Strukturfondspartnerskapet  BESLUT Protokollsbilaga 2 
Västsverige 22-09-16  

Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt 
inom Europeiska socialfonden+ för programperioden 2021-2027 
 
Koppling till regionala prioriteringar 10 poäng 
Bedömning görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla den regionala handlingsplanen 
för Europeiska socialfonden+ i Västsverige och de regionala utvecklings- och tillväxtstrategierna. 
Likaså bedöms projektets koppling till prioriterat område i utlysningen.  
 
Gränsöverskridande samarbete 5 poäng  
Projektet bedöms utifrån graden av gränsöverskridande samarbete; det kan handla om 
gränsöverskridande geografiskt samarbete (regionalt, nationellt, internationellt) eller sektoriellt 
(samverkan mellan olika sektorer och branscher).  
 
I Västsverige finns stora inomregionala skillnader mellan stad och land, men också inom kommuner, 
städer och mellan stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen behöver dessa 
ojämlikheter jämnas ut. Projekt där insatserna syftar till att motverka inomregionala skillnader 
genom att rikta sig mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av 
erfarenheter och metoder till desamma premieras därför. 
 
Genomförandekapacitet 5 poäng  
För att uppnå programmets mål är det viktigt att projekten har ett tydligt ägarskap, relevant 
partnerskap, är välförankrat internt och externt samt har organisatoriska strukturer och resurser för 
att genomföra projekt.   
 
Förvaltande myndighets bedömning 5 poäng 
Svenska ESF-rådets kvalitetskriterier vägs in i den samlade bedömningen av projektet.  
 
 
 
 
 
 
Samlad bedömning  
 

  Maxpoäng  Projektets poäng  
Koppling till regionala prioriteringar 10   
Gränsöverskridande samverkan  5    
Genomförandekapacitet 5    
Förvaltande myndighets bedömning 5    
      
Totalt  25   
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