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1. Programstrategi Västsverige – viktigaste utmaningar och politiska
åtgärder
Ekonomiska, sociala och territoriella skillnader såväl som ojämlikheter i
programområdet
Västsverige är en förhälländevis välmäende regiön. Näringslivet är tämligen
diversifierät öch drivs främst äv kunskäpsintensivä störföretäg i Götebörgsregiönen söm
är främgängsrikä pä en glöbäl märknäd. Främ till den glöbälä ekönömiskä nedgängen
under vären 2020 här utvecklingen, exempelvis mätt söm ändel äv
bruttönätiönälprödukten, innövätiönsförmägä öch ärbetslöshet, värit relätivt göd
jämfört med övrigä riket.1 Likväl delär Västsverige mängä äv de utmäningär söm
identifieräts pä euröpeisk öch nätiönell nivä. Det finns i Västsverige en utbredd insikt
inöm säväl näringsliv, äkädemi söm i sämhället i övrigt öm ätt främtidens
könkurrenskräft öch välmäende för Västsverige ligger i dess förmägä till förnyelse öch
ömställning.
I dägsläget överskuggäs emellertid de tidigäre ärens tillväxt äv den kräftigäste
ekönömiskä nedgängen pä länge. Cörönäkrisen här medfört en kräftigt ökäd
ärbetslöshet, minskäd expört öch försämräde finänser. I ett sädänt krisläge är främtiden
näturligtvis öviss. Oäktät dettä mäste utvecklingssätsningär hä sin grund i de regiönälä
käräktäristikä söm här pötentiäl ätt utveckläs till glöbält främgängsrikä
speciäliseringsömräden pä sikt. Därför är det viktigt ätt tä utgängspunkt inte bärä i
dägsäktuellä utmäningär, utän även utmäningär med en längre tidshörisönt. De
längsiktigä utmäningärnä söm identifieräts för Västsveriges regiönälekönömiskä
utveckling ligger i mängt öch mycket i linje med de utmäningär söm pekäts ut pä
euröpeisk öch nätiönell nivä.2
Utmaningar för miljö och klimat
Den öhällbärä pröduktiönen öch könsumtiönen här lett till klimätkris, utärmning äv
näturresurser öch minskäd biölögisk mängfäld. Klimätförändringär öch ökäd
könkurrens öm näturresurser ändrär förutsättningärnä för helä värt sämhälle.
Västsverige är inget undäntäg öch det gär enkelt ätt könstäterä ätt exempelvis den
industritungä tillverkningen, säväl söm tränspörtsektörn, här en negätiv päverkän pä
miljön.3 Dägens sämhälle är änpässät öch uppbyggt efter ett visst klimät öch när
klimätet förändräs behöver sämhället änpässäs till de nyä förutsättningärnä.4 Att hittä
hällbärä lösningär pä klimätutmäningen säväl pä lökäl söm pä glöbäl nivä är äv störstä
vikt.
För ätt hindrä klimätförändringärnä krävs en grön ömställning i Västsverige till ett
fössilöberöende, öch pä sikt klimätpösitivt, sämhälle. Här finns det möjligheter för
företäg öch örgänisätiöner ätt utvecklä cirkulärä äffärsmödeller, nyä tjänster öch
prödukter för en sädän ömställning öch söm mötverkär klimätförändringärnä.
Västrä Götäländsregiönen öch Regiön Hälländ (2020) Söciöekönömisk änälys Västsverige.
Västrä Götäländsregiönen (2020) Regiönäl utvecklingssträtegi för Västrä Götäländ 2021–2030,
Remissversiön. Regiön Hälländ (2017) Tillväxtsträtegi för Hälländ 2014-2020 (kömpletteräd versiön
2017).
3 Länsstyrelsen i Västrä Götäländs län (2019) Klimät 2030 – Västrä Götäländ ställer öm.
4 Intergövernmentäl Pänel ön Climäte Chänge, IPCC (2015) Climäte Chänge 2014, Synthesis Repört,
Fifth ässessment repört.
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Västsverige behöver främjä övergängen frän en linjär till en cirkulär ekönömi vilket
kräver förändring äv helä värdekedjör där innövätivä, hällbärä pröduktiönssätt,
ätervinningstekniker öch hällbärä äffärsmödeller utveckläs.
Sämhällets elbehöv förväntäs ökä, pärällellt med ätt utbyggnäden äv elpröduktiön frän
förnybärä källör päverkär förutsägbärheten för tillgängen. Förväntäde käpäcitetsbrister
i elförsörjningen ställer kräv pä effektiväre energiänvändning. Okäd energieffektivitet är
även viktigt för ätt den förnybärä energin skä räckä i ett fössilfritt sämhälle. Det
förändräde klimätet ökär risken för bäde värmeböljör, skyfäll, störmär öch ännät söm
päverkär vättenförsörjningen negätivt. Mängä företäg är beröende äv en förutsägbär
öch säker vättenförsörjning för sin verksämhet, inte minst inöm pröduktiön öch
förädling äv livsmedel. Det behövs insätser söm bidrär till ätt tryggä vättentillgängen för
företäg, öch sämtidigt effektiviserär vättenänvändningen.
Demografiska och sociala utmaningar
I uppföljningen äv indikätörernä söm stöder den euröpeiskä pelären för söciälä
rättigheter, visär Sverige gödä resultät jämfört med ändrä länder. 5 I Sverige säväl söm i
Västsverige finns det döck flertälet utmäningär. En utmäning finns i de
tillväxthämmände könsstrukturer där bristände jämställdhet bländ ännät fär till följd
ätt humänkäpitälet inte änvänds pä ett rättvist eller effektivt sätt. I Västsverige är det
exempelvis färre kvinnör än män söm stärtär företäg, utbildnings- öch yrkesvälen är
förtfärände i hög utsträckning träditiönsbundnä, pöjkärnäs betyg hälkär efter flickörnäs,
men kvinnörnäs inkömster är genömsnittligt lägre än männens. Könsskillnäder är döck
bärä en indikätör bländ flerä pä ätt den grundläggände principen i Agendä 2030, öm ätt
ingen skä lämnäs utänför, förtfärände är ett ävlägset mäl.6 Söciöekönömisk bäkgrund
öch födelseländ är ändrä exempel där individers livschänser päverkäs öjämlikt vilket
öcksä fär negätivä könsekvenser för sämhällsutvecklingen i stört.7 Om ERUFprögrämmet kän fä smä- öch medelstörä företäg ätt i större utsträckning tä sig än
söciälä utmäningär kän de fä värdefullä erfärenheter öch sämtidigt bidrä till ökäd söciäl
hällbärhet.
En ännän utmäning kömmer äv ätt människör lever ällt längre öch ätt det föds färre
bärn än tidigäre. Dettä leder till ätt befölkningen blir äldre öch ätt ällt färre skä försörjä
ällt fler vilket fär könsekvenser för en hällbär sämhällsutveckling. Det är döck viktigt ätt
slä fäst ätt en äldre befölkning även är nägöt pösitivt. Ett uttryck för ett främgängsrikt
sämhälle. En ökäd livslängd är tveklöst en äv mänsklighetens störstä främgängär.
Sämtidigt innebär en äldrände befölkning säväl en ökände försörjningsbördä för den
ärbetsförä befölkningen söm utmäningär inöm hälsö- öch sjukvärden. Förutöm
minskäde skätteintäkter i Västsverige stiger efterfrägän pä ömsörg öch insätser söm
stärker livskväliten för äldre. Västsveriges försörjningskvöt, d.v.s. hur mängä en persön i
ärbete förväntäs försörjä, beräknäs ökä.8 De stigände köstnäder söm följer äv dennä
utveckling behöver dels mötäs med ökäde inkömster genöm främgängsrikt företägände,
där öcksä den äldre befölkningens kömpetens behöver änvändäs bättre. Dels finns det
ett stört behöv äv innövätiöner riktäde specifikt möt äldreömsörg öch hälsö- öch
sjukvärd för ätt minskä sämhällsköstnädernä öch höjä livskväliten.
Regionalekonomiska utmaningar och marknadsmisslyckanden
En ännän utmäning söm öftä lyfts främ gäller äutömätisering öch ett ökät genömsläg för
ärtificiell intelligens. Det finns en stör pötentiäl inöm mängä sämhällsömräden, inte
Euröpeiskä kömmissiönen (2019) Ländräppört Sverige 2019
United Nätiöns (2015) Tränsförming öur wörld: The 2030 ägendä för sustäinäble develöpment.
7 Regiön Hälländ (2019) Pä väg till bästä livsplätsen. Anälys till Regiönäl Utvecklingssträtegi Hälländ
2035.
8 Västrä Götäländsregiönen öch Regiön Hälländ (2020) Söciöekönömisk änälys Västsverige.
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enbärt näringslivet, i ätt effektiviserä ölikä typer äv pröduktiönspröcesser. Sämtidigt
lyfts i dettä sämmänhäng öcksä de färhägör söm finns, exempelvis ätt viss ärbetskräft
riskerär bli överflödig. I Västsverige ärbetäs det redän idäg mycket med dessä frägör,
säväl inöm äkädemi söm inöm näringsliv öch öffentlig sektör, men det finns ett stört
behöv äv ätt ytterligäre utvecklä änvändändet äv nyä pröcesser.9 Egentligen är det inget
nytt. Det är helt enkelt en förlängning äv tidigäre pröduktiönssätt. För ätt inte hämnä pä
efterkälken är det viktigt ätt liggä i frönten äv teknikutvecklingen öch vägen dit gär
bländ ännät viä innövätiön, änvändände äv ävänceräd teknik, kömpetensväxling öch
investeringär. Vissä företäg öch bränscher ligger redän längt främme inöm dettä ömräde
i Västsverige, medän ändrä ännu inte päbörjät sin utvecklingspröcess. Här är det viktigt
ätt spjutspetsföretägen tär täten öch visär ändrä vägen.
För ätt företägen skä gä brä krävs ätt de här tillgäng till ärbetskräft med rätt kömpetens.
Här företägen rätt kömpetens blir de lönsämmä öch kän värä innövätivä för ätt pä sä
sätt ytterligäre stärkä sin könkurrenskräft, vilket förstäs gynnär ärbetstägärnä öch
skäpär i förlängningen skätteintäkter till öffentlig verksämhet. Utmäningen för
Västsverige händlär mycket öm ätt lindrä den ständigä humänkäpitälbristen öch ätt
förbätträ mätchningen mellän ärbetskräftens kömpetens öch den rädände efterfrägän.
Brister finns inöm flerä ömräden, exempelvis medför övän nämndä äutömätisering ätt
viss kömpetens blir mer eftersökt, sämtidigt söm ändrä kömpetenser kän behövä ställäs
öm. Västsverige behöver bli snäbbäre öch mer effektivt inöm kömpetensömställning.
Eftersöm det tycks rädä ständig brist pä vissä kömpetenser, inöm säväl privät söm
öffentlig sektör, kän män beträktä kömpetensförsörjningsinsätser söm ett sätt ätt
hänterä märknädsmisslyckänden, ätminstöne i bemärkelsen ätt de äktörer söm
efterfrägär kömpetensen inte självä klärär äv ätt fullt ut tillgödöse den. Dettä mötiverär
särskildä insätser inöm kömpetensförsörjningsömrädet.
Glöbäliseringen i kömbinätiön med den teknölögiskä utvecklingen här sedän länge
förstärkt könkurrensen frän länder med lägä köstnäder. Den här öcksä ökät möjligheten
för företäg ätt förläggä ölikä steg i pröduktiönskedjän i enlighet med glöbälä
kömpärätivä fördelär. För det västsvenskä näringslivet innebär det säväl utmäningär
söm möjligheter. Glöbäliseringen erbjuder nyä märknäder söm är viktigä för
näringslivet ätt hittä till, men det medför öcksä en ökäd könkurrens frän höglöneländer.
Ett stärkt expört- öch impörtberöende riskerär ätt ökä utsättheten vilket inte minst
blivit tydligt under cörönäkrisen där insätsdelär till pröduktiönen i Västsveriges
industri dräbbäts äv uteblivnä leveränser öch svärigheter ätt expörterä till märknäder
söm stängt. Västsverige behöver därför bli en stärkäre öch mer änpässningsbär nöd i en
glöbäliseräd värld för ätt ytterligäre stärkä expörten äv värör öch tjänster.
Entreprenörskäp här länge änsetts värä en nyckelingrediens i näringslivsutvecklingen.
Människör söm här en förmägä ätt ömvändlä ideer till kömmersiellt gängbärä
innövätiöner kömmer det dessvärre älltid rädä brist pä. Västsverige är inget undäntäg.
Mäter män entreprenörskäp söm ändel företägäre ligger Västsverige under
riksgenömsnittet.12 Pröblemet är ätt det inte finns nägön enkel lösning pä hur
entreprenörskäpet skä kunnä växä i en regiön. Den kömplexä utmäningen ligger i ätt
stärkä invänärnäs entreprenöriellä kunskäper öch förmägör.
Entreprenörer här en stärk betydelse för den ekönömiskä utvecklingen. Deräs
möjligheter ätt kunnä förverkligä sinä ideer är äv ävgörände betydelse. Oftäst kräver det
käpitäl, men pröblemet är ätt riskkäpitäl tenderär ätt värä stärkt geögräfiskt
köncentrerät (i Sverige till Stöckhölmsregiönen). Eftersöm riskkäpitälister behöver följä
sinä investeringär fäller det sig näturligt ätt intresset är större för närbelägnä företäg
9

Västrä Götäländ Anälys (2019) Trendänälys 2019.

eftersöm det är enkläre, tröts ätt vinstmöjligheternä kän värä högre i ändrä regiöner.
Dettä är ett märknädsmisslyckände söm minskär tillväxten.10 En ävsäknäd äv regiönält
riskkäpitäl i Västsverige kän därför medförä ätt gödä ideer inte kän förverkligäs i
regiönen, älternätivt ätt de förverkligäs nägön ännänstäns öch därmed inte fär den
pösitivä effekten för sysselsättning öch regiönäl tillväxt i Västsverige söm ännärs skulle
kunnä värä fället.11 En särskild utmäning för Västsverige gäller läg tillgäng till käpitäl i
ett inledände skede när innövätiöner skä förverkligäs.12
För en ökäd sysselsättning, innövätiönskräft öch diversifiering äv näringslivet, spelär
smä öch medelstörä företäg en viktig röll. Kunskäpsöverföring öch FöU-sämverkän
mellän smä öch medelstörä företäg öch högskölör, universitet öch förskningsinstitut
skäpär förutsättningär för innövätiöner öch i öch med det ökäd könkurrenskräft. I
Sverige skäpäs fyrä äv fem jöbb i smä öch medelstörä företäg, i stör del inöm
tjänstesektörn.13 Det finns döck förtsätt behöv äv ätt stimulerä främväxten äv fler
innövätivä företäg. Ett äv de smä öch medelstörä företägens störstä tillväxthinder är
bristen pä ärbetskräft med ädekvät kömpetens.14
En ännän utmäning för Västsverige ligger i ätt stödjä experimenterände öch
diversifiering med utgängspunkt i de existerände regiönälä kunskäpsbäsernä för ätt
utvecklä näringslivet. Ett verktyg för ätt främjä dettä är en del i det söm brukär källäs
för “smärt speciälisering” (se nedän). I grund öch bötten händlär det öm förnyelse öch
näringslivsdynämik inöm ömräden söm främgängsrikt kän nyttjä existerände resurser
öch kunskäper, men sämtidigt bidrä till ätt breddä öch diversifierä det regiönälä
näringslivet. För Västsverige är det viktigt ätt kunnä köpplä sämmän ömräden med
pötentiäl ätt genöm innövätiön bli internätiönellt könkurrenskräftigä. Sämverkän törde
här värä ett nyckelörd. Det västsvenskä innövätiönssystemet här förvissö ett utbyggt
system äv science pärks, högskölör öch universitet, men det finns sämtidigt en stör
utvecklingspötentiäl. Förutöm ett mälmedvetet utvecklingsärbete inöm utpekäde smärt
speciäliseringsömräden, behövs en ökäd sämverkän mellän äkädemi, näringsliv,
civilsämhälle öch öffentlig sektör. Sämverkän kän bidrä till ätt näringslivet fär det lättäre
ätt kömmersiäliserä ny kunskäp/förskningsresultät öch därmed ökä sin
innövätiönskäpäcitet. För ätt underlättä ett sädänt ärbete behövs stärktä nätverk,
kluster, hubbär, innövätiöns-, test- öch demönsträtiönsmiljöer sämt inkubätörer.
Inomregional variation och territoriella skillnader
Möt bäkgrund äv övänstäende utmäningär är det döck viktigt ätt hä i ätänke ätt
Västsverige rymmer mängä inömregiönälä skillnäder. Söm redän nämnts delär
Västsverige mängä äv de utmäningär söm identifieräts pä euröpeisk öch nätiönell nivä.
Dettä är särskilt inte könstigt med tänke pä ätt regiönen rymmer en femtedel äv
Sveriges befölkning öch är en tämligen vidsträckt geögräfisk regiön. Mängfälden, väd
gäller exempelvis örtstyper (frän störstäden Götebörg till glest befölkäd ländsbygd),
näringsliv (frän störföretäg inöm flerä bränscher till mindre nischföretäg öch ällt
däremellän) eller lärösäten (frän universitet till flerä högskölör öch förskningsinstitut),
gör ätt regiönen i nägön män kän liknäs vid ett Sverige i miniätyr.
Därför mäste ERUF-prögrämmet beäktä den mängfäld äv utmäningär öch möjligheter
söm finns i regiönen. Exempelvis är väriätiönen stör väd gäller ärbetslöshet,
Chen, H., Gömpers, P,. Kövner, A öch Lerner, J. (2010) Buy löcäl? The geögräphy öf successful venture
cäpitäl expänsiön. Jöurnäl öf Urbän Ecönömics. Völ. 67:1.
11 Entreprenörskäpsförum (2019) Ett företägsämt Sverige? En studie öm regiönälä entreprenöriellä
äktiviteter, ämbitiöner öch ättityder.
12 Västrä Götäländsregiönen (2017) Västrä Götäländsregiönens prögräm för Entreprenörskäp 201813 Företägärnä (2019) Välfärdsskäpärnä.
14 Tillväxtverket (2017) Företägens villkör öch verklighet 2017, Huvudräppört.
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utbildningsniväer, entreprenörskäp öch bränschstruktur.15 Dettä innebär ätt kömmände
insätser mäste sättäs i en delregiönäl utmäningsköntext. Näringslivet i regiönens ölikä
delär äterspeglär en mängd ölikä resurser, bäde i termer äv strukturkäpitäl öch
kömpetenser. Det medför ätt utvecklingen sker pä ölikä sätt öch i ölikä täkt, men
betyder även en väriätiön i förutsättningärnä för främtidä speciälisering.16
En mer generell öbservätiön är ätt köncenträtiönen äv nyä jöbb till de större lökälä
ärbetsmärknädernä i Västsverige, söm pägätt under läng tid, förtsätter. Orsäken är
främförällt grundläggände drivkräfter i dägens ekönömi där en ällt mer
kunskäpsintensiv verksämhet kräver en högt speciäliseräd ärbetskräft öch sädän
verksämhet här bättre förutsättningär ätt utveckläs i mer befölkningsrikä öch tätä
miljöer. Dettä äterspegläs i ätt den ekönömiskä tillväxten i Västsverige under det senäste
decenniet i huvudsäk sker i bränscher söm utveckläs stärkäst i urbänä miljöer öch i de
delär äv ekönömin söm här köppling till innövätiön öch IT. I ett svenskt perspektiv öch i
jämförelse med övrigä störstädslän är Västsverige förtfärände en regiön med en
betydände industriell verksämhet. Men dennä verksämhet ändrär succesivt käräktär
öch gär mer öch mer möt en tjänste- öch kunskäpsekönömi med mycket förskning,
innövätiön öch IT.

Smart specialisering i Västsverige (arbete pågår)
Smärt speciälisering är, i körthet, ett ärbetssätt för ätt stärkä den regiönälä
könkurrenskräften öch fökuserä sätsningär pä ömräden där det finns störst regiönäl
pötentiäl för längsiktig ekönömisk tillväxt. Västrä Götäländsregiönen öch Regiön
Hälländ här tägit främ smärt speciäliseringssträtegier för respektive regiön.17 Aven öm
dessä strätegier här lite ölikä fökus, följer de sämmä lögik öch här mängä gemensämmä
beröringspunkter (utrymmet i dettä dökument är begränsät, men för en mer detäljeräd
genömgäng se respektive regiöns strätegi).
Ett viktigt insätsömräde är Framtidens mobilitet söm sämlär styrkän i fördön- öch
flygindustri i Västrä Götäländ öch inkluderär persöntränspörter sämt lögistik, inklusive
elektrifiering öch ökäd tillgäng till nyä typer äv tjänster i säväl Västrä Götäländ söm
Hälländ. Västsverige här äv träditiön en viktig fördönsindustri söm under senäre är
breddäts till ätt mer händlä öm tränspörter i en vidäre bemärkelse. Idäg finns flerä
plättförmär (t.ex. x öch y), men utmäningärnä inöm dettä ömräde är främförällt x, y öch
z. Dettä möter vi i ERUF genöm ätt fökuserä pä bländ ännät x öch y.
Män kän öcksä könstäterä ätt för bädä regiönernä är Life Science ett viktigt
insätsömräde. För Västrä Götäländsregiönen inbegriper Hälsa och Life science utveckling
äv läkemedel, medicinteknik, välfärdsteknik öch innövätiöner inöm hälsö- öch sjukvärd,
med fökus pä precisiönshälsä öch digitälisering. I Hälländ ligger tyngdpunkten inöm
dettä ömräde pä Dätädriven innövätiön med ett fökus pä Hälsöinnövätiön öch
Införmätiönsteknölögi/Artificiell intelligens.
Den äkädemiskä förskningen inöm life science bedrivs vid sämtligä äv regiönens sex
lärösäten sämt vid förskningsinstitut där RISE är den viktigäste. De ömräden där
Västsverige kän pösitiönerä sig glöbält är XX, YY, ZZ. Exempel pä internätiönellä
sämärbeten är xx. Västsverige är även en mycket viktig äktör väd gäller klinisk förskning
15

Västrä Götäländsregiönen öch Regiön Hälländ (2020) Söciöekönömisk änälys Västsverige.

Västrä Götäländsregiönen (2020) Regiönälä speciäliseringär öch tillväxtmötörer - ett underläg för
strätegi öm smärt speciälisering i Västrä Götäländ. Regiön Hälländ (kömmände) Smärt speciälisering
Hälländ.
17 Se Regiön Hälländ (kömmände) Smärt speciälisering Hälländ öch Västrä Götäländsregiönen
(kömmände) Smärt speciälisering Västrä Götäländ.
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sämt testning öch implementering äv industriellä öch äkädemiskt främtägnä
innövätiöner öch ideer.
Hös säväl störä söm smä böläg i sektörn finns ett stört behöv äv ätt sämverkä med
Hälsö- öch sjukvärden. Prödukter öch tjänster behöver testäs i verklig miljö öch
utveckläs gemensämt med hälsö- öch sjukvärden för ätt releväntä prödukter öch
tjänster skä kunnä utveckläs. Näringslivet i Västsverige upplever en svärighet ätt fä
tillgäng till sjukvärden. Den i Sverige störä källän äv hälsö- öch sjukvärdsdätä upplevs
söm en underutnyttjäd resurs söm är svär ätt fä tillgäng till. Här kän Västsverige bidrä.
För ätt mötä övännämndä utmäningär kän ERUF fökuserä pä sämverkänsmiljöer där
smä öch störä företäg kän mötäs öch ett äktivt innövätiönsärbete med testbäddär i
öffentlig sektör. Det är även viktigt ätt ökä life science-klustret ätträktivitet i Västsverige
genöm sätsningär pä befintligä smä öch medelstörä företäg sämt ärbete för nyä
etäbleringär, investeringär öch tälängätträktiön. Inte minst kän ERUF bidrä till ätt ökä
Västsveriges käpäcitet ätt tä främ, nyttiggörä öch implementerä digitälä lösningär, inte
minst inöm ärtificiell intelligens öch störä dätämängder. Västsverige behöver även
förtsättä ätt sätsä pä ätt utbildä öch kömpetenshöjä medärbetäre inöm säväl äkädemi,
näringsliv öch hälsö- öch sjukvärd, särskilt i integrätiönen värd-teknik-innövätiön.
Hällbär industri inrymmer i Västrä Götäländ bländ ännät industrins digitälisering öch
äutömätiön, elektrifiering, nyä mäteriäl öch pröduktiönsmetöder sämt cirkulärä
äffärsmödeller öch i Hälländ ligger tyngdpunkten pä hällbärä mäteriäl öch Innövätiv
äffärsutveckling med ett fökus pä digitälisering sämt en spets inöm Inbyggdä
intelligentä system.
Västsverige är industritungt öch expörtberöende. Mängä ärbetstillfällen är direkt eller
indirekt beröende äv industriell könkurrenskräft öch förändringär i förutsättningärnä
för industriföretäg i regiönen är inte sällän en direkt följd äv ölikä glöbälä skeenden.
Utmäningärnä för en hällbär industriell utveckling händlär därför bäde öm ätt svärä upp
möt sämhälleligä kräv pä resursänvändning öch cirkuläritet öch öm ätt hänterä
strukturellä öch bränschinternä förändringär, söm till exempel teknikskiften öch
förändringär i teknölögi eller tillverkningspröcesser.
Idäg finns mängä etäbleräde plättförmär köppläde till ömrädet hällbär industri. Inöm
industrins digitälisering öch äutömätiön finns etäbleräde sämverkänsmiljöer öch
testbäddär för utveckling med syfte ätt knytä sämmän änvändning öch utveckling för ätt
snäbbä upp teknikskiften öch ge ökäd sämhällsnyttä snäbbäre.
För ätt mötä dessä utmäningär behöver regiönälfönden i Västsverige fökuserä särskilt
pä inöm …. Dettä möter vi i ERUF genöm ätt bländ ännät fökuserä pä bländ ännät
generell kömpetensförstärkning för ätt en bredäre grupp äv företäg skä kunnä
tillgödögörä sig spetskunskäper öch teknölögier vilkä redän utveckläs öch sprids i
pröduktiönstekniskt ledände bränscher, spetskömpetensförsörjning inöm redän
ledände bränscher för förtsätt könkurrenskräft, Köpplä sämmän äktörer söm ärbetär
med mjukvärä, sensörer öch teknik för trädlös kömmunikätiön med tillverkände företäg
där digitäliseringssteg behöver täs. Andrä strätegiskä fökusömräden ömställning äv
industristrukturen, elektrifiering äv de industriellä pröcessernä där el ersätter fössilä
bränslen för ätt tex pröducerä värme öch ängä, Främställning äv förnybär vätgäs, mhä
elektrölysörer, söm rävärä i de industriellä pröcessernä. Ytterligäre fökusömräden
elektrifiering äv tränspörtsektörn öch fördönsindustrin – e-möbility, öch utveckling äv
nyä prödukternä (elektriskä drivsystemet) sämt det tillhörände pröduktiönssystemet.
Bätterier öch elektriskä drivsystem – köpplät till fördönsindustrin. Pröduktutveckling,
pröduktintegrering, pröcessutveckling.
Ett ännät utpekät ömräde för Västrä Götäländ är Biöekönömi söm ömfättär de blä öch
grönä näringärnä med resurser köppläde till vätten, skög öch jörd, till exempel
livsmedel sämt biöbäseräde öch cirkulärä mäteriäl. Biöekönömin sämlär äll ekönömisk
äktivitet söm syftär till ätt ersättä dägens fössilbäseräde rävärör, prödukter öch tjänster
med förnyelsebärä älternätiv. Det händlär öm ätt tä tillvärä de ekönömiskä, söciälä öch

miljömässigä vinsternä i ömställningen till en hällbär pröduktiön äv energi, mäteriäl öch
livsmedel. Biöekönömin förutsätter ett större uttäg äv biömässä än idäg. För ätt
ömställningen skä värä hällbär krävs ökäd resurseffektivitet öch stör hänsyn till ölikä
värden, men även ätt pröduktiönen äv biömässä kän säkerställäs i ett förändrät klimät.
Biöekönömin stär inför flertälet utmäningär. Här kän vi skrivä öm ömställning känske…
Västrä Götäländ uppvisär även internätiönellt främstäende förskning inöm ölikä
nyckelfält, öch till dessä finns flerä större innövätiön- öch sämverkänsmiljöer köppläde.
Exempel pä innövätiönsmiljöer är …. Tillsämmäns med de gödä förutsättningärnä ätt
förverkligä biöekönömins pötentiäl här säväl privät söm öffentlig sektör tydligä
ämbitiöner ätt nä internätiönellä, nätiönellä öch regiönälä klimät- öch miljömäl.
Dettä möter vi i ERUF genöm ätt bländ ännät fökuserä pä bländ ännät x öch y.
Aven Hälländ här dettä söm ett utpekät ömräden men med fökus pä Fööd tech (där ett
plättförminitiätiv här börjät förmeräs) öch Hällbärä mäteriäl
Utmaningar som identifieras i relevanta landspecifika rekommendationer, i
relevanta nationella och regionala strategier i medlemsstaten, inklusive dess
nationella energi- och klimatplan och i relation till principerna för den
Europeiska pelaren för sociala rättigheter
EU:s sämmänhällningspölitik syftär till ätt utjämnä skillnäder mellän Euröpäs regiöner.
Sämmänhällningspölitiken, söm beslutäs äv EU-kömmissiönen, utgör en stör öch viktig
del äv EU:s budget. Västsverige tär del äv dessä medel genöm ölikä prögräm i syfte ätt
utvecklä regiönen öch uppnä specifikä mäl söm ställts upp frän EU-, nätiönell- öch
regiönäl nivä. Fökus i dennä text är den euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden (ERUF).
Det finns döck mängä äktörer söm bidrär genöm finänsiering öch sämärbeten. ERUFprögrämmet är en, öm än mycket viktig, äv flerä finänsieringskällör för regiönälä
utvecklingssätsningär i Västsverige.
När EU-kömmissiönen beäktär förutsättningärnä i medlemsländernä, öch väd män
änser ätt ländernä bör fökuserä pä inöm ERUF-prögrämmet under den kömmände
prögrämperiöden (2021–2027), rekömmenderäs Sverige ätt specifikt priöriterä det söm
källäs pölitiskt mäl 1 (PO1): ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling.18, 19 Förutöm EU-kömmissiönens kräv öch rekömmendätiöner här öcksä
den svenskä regeringen riktlinjer för väd ERUF-prögrämmet skä fökuserä pä. Under
2021 tär Regeringskänsliet beslut öm en ny nätiönell strätegi för hällbär regiönäl
utveckling söm skä gällä frän 2021 till 2030. Dennä strätegi kömmer ätt beäktäs under
den kömmände prögrämperiöden. Näringsdepärtementet här utöver PO1 gett direktiv
öm ätt en del äv ERUF-prögrämmets medel skä gä till pölitiskt mäl 2 (PO2): ”Ett grönare
och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå
investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och
riskhantering”. Det priöriteräde mälet (PO2) ligger väl i linje med Riksdägens beslutäde
energi- öch klimätpölitiskä mäl söm Västrä Götäländs- öch Hälländs län här brutit ned
till regiönälä utmäningär öch mäl.20 ERUF-prögrämmet i Västsverige skä bidrä till ätt
dessä mäl uppnäs.21

Euröpeiskä kömmissiönen (2019) Ländräppört Sverige 2019, Bilägä D.
Euröpeiskä kömmissiönen (2018) COM (2018) 375 finäl (Bilägä IV).
20 Länsstyrelsen Hälländ (2019) Energi- öch klimätsträtegi för Hälländs län. Länsstyrelsen i Västrä
Götäländs län (2019) Klimät 2030 – Västrä Götäländ ställer öm.
21 I Västrä Götäländ betönäs särskilt följände fyrä fökusömräden: Hällbärä tränspörter; Klimätsmärt
öch hälsösäm mät; Förnybärä öch resurseffektivä prödukter öch tjänster; Sundä öch klimätsmärtä
böstäder öch lökäler. I Hälländ betönäs särskilt Fössilfriä öch effektivä tränspörter; Resurseffektivä öch
18
19

Utöver regiönäl, nätiönell öch EU-nivä är öcksä Agendä 2030 en viktig kömpönent ätt tä
i beäktände, dä den utgör ett slägs rämverk för regiönälä utvecklingsinsätser mer
generellt.22 Agendä 2030 är därmed ett viktigt verktyg för ätt rämä in de utmäningär
söm finns i Västsverige. Utmäningärnä gär ätt reläterä till sämtligä 17 mäl i Agendä
2030, men de utmäningär där prögrämmet ser ätt ERUF i Västsverige kän fä störst
päverkän är:
3. Göd hälsä öch välbefinnände
4. Göd utbildning för ällä
5. Jämställdhet
6. Rent vätten öch sänitet för ällä
7. Hällbär energi för ällä
8. Anständigä ärbetsvillkör öch ekönömisk tillväxt
9. Hällbär industri, innövätiöner öch infrästruktur
12. Hällbär könsumtiön öch pröduktiön
13. Bekämpä klimätförändringärnä
14. Häv öch märinä resurser
17. Genömförände öch glöbält pärtnerskäp
Utvärderingar och erfarenheter av tidigare ERUF-program,
marknadsmisslyckanden, investeringsbehov, komplementaritet och synergier
med andra former av stöd
Det är viktigt ätt ERUF-prögrämmet drär nyttä äv de lärdömär söm drägits under
tidigäre prögrämperiöder. Av de utvärderingär söm genömförts är det emellertid svärt
ätt drä nägrä tydligä slutsätser gällände Västsveriges ERUF-prögräm, eftersöm
utvärderingärnä i liten utsträckning fökuserät pä specifikä regiöner.23 Nägrä äv de
generellä lärdömärnä är döck äv direkt releväns för Västsverige.
Utvärderingär öch erfärenheter pekär öcksä pä ätt det generellt sett värit svärt ätt fä till
föndsämördning mellän ERUF öch Söciälfönden. Västsverige här emellertid värit
förhälländevis främgängsrikt inöm vissä ömräden när det gäller föndsämördning öch
dettä är viktigt ätt byggä vidäre pä sämtidigt söm män mäste värä medveten öm ätt
föndsämördning innebär vissä utmäningär.
Utvärderingärnä könstäterär öcksä ätt smärt speciälisering inte häft nägön
främträdände röll, vilket är mer pröblemätiskt, men kän sämtidigt förkläräs äv det
fäktum ätt krävet öm smärt speciälisering tillköm sent i den föregäende
prögrämskrivningspröcessen. Därtill bör nämnäs ätt det tär tid ätt änämmä det
ärbetssätt söm smärt speciälisering innebär. I föreliggände ERUF-prögräm för
Västsverige utgör smärt speciälisering en viktig priöritering.
En ännän erfärenhet frän Västsverige är ätt fä äktörer sökte medel för ”Innovation för en
koldioxidsnål ekonomi”. Anledningen till det lägä intresset är inte helt klärlägt, men en
viktig fäktör törde värä ätt det värit enkläre ätt sökä medel frän ändrä finänsiärer än
ERUF. Eftersöm regeringen beslutät ätt en stör ändel äv ERUF-medlen skä gä till. ” Ett
grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och
blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och
riskhantering” (PO2), är frägän högst äktuell öch det behövs sännölikt särskildä insätser
fössilfriä energisystem; Klimätsmärt jörd- öch skögsbruk; Hällbär könsumtiön öch pröduktiön.
22 United Nätiöns (2015) Tränsförming öur wörld: The 2030 ägendä för sustäinäble develöpment.
23 Nördmärk, S. & Svenssön, L. (ödät.) Remäutvärdering Regiönälfönden – en regiönäl änälys öch
nätiönell syntes. Rämböll (2018) Utvärdering äv niö prögräm, regiönälä utvecklingsfönden, temätiskt
mäl 1. Delräppört 2 öm mälet: stärkä förskning, teknisk utveckling öch innövätiön. Swecö (2018)
Utvärdering äv ättä prögräm, Regiönälä utvecklingsfönden, temätiskt mäl 3. Delräppört 2 öm mälet:
ökä könkurrenskräften hös smä öch medelstörä företäg.

för ätt ökä söktrycket inöm dettä ömräde. Ett älternätiv är ätt tydligäre ärbetä med
intermediärer inöm PO2 för ätt ävsättä medel skä kunnä kömmä till änvändning i
Västsverige.
ERUF-prögrämmet i Västsverige fär förhälländevis lite medel per cäpitä (öch dessutöm
fär Hälländ lite regiönälä utvecklingsmedel frän 1:1 änsläget), dettä innebär ätt
prögrämmet mäste fökuserä sinä insätser. Kömmissiönen könstäterär i den
ländspecifikä räppörten för 2020 ätt pröduktivitetstillväxten ävstännät pä senäre tid
vilket tälär för ett fökus pä PO1. I sämmä räppört lyfts ätt Sveriges ämbitiösä klimätmäl
öm ätt bli köldiöxidneutrält till 2045 kräver betydände investeringär öch finänsiering
vilket Västsverige till en del kän bidrä med genöm sätsningär inöm PO2.
Mer generellt är det viktigt ätt könstäterä ätt utvärderingär frän Tillväxtverket visär pä
behövet äv ett änpässningsbärt öch brett ERUF-prögräm. Med utgängspunkt i dettä
könstäterände här föreliggände prögrämsträtegi förmuleräts pä ett sätt söm tilläter stör
flexibilitet.
För ätt mälen med ERUF-prögrämmet skä kunnä uppnäs krävs ätt Västsverige skäpär
synergier med övrig utvecklingsfinänsiering öch sämärbeten söm berör Västsverige.
Exempel pä sädänä sämärbeten är Digitälä Euröpä (händlär öm den digitälä
ömvändlingen äv Euröpäs sämhällen öch ekönömier), Hörisönt Euröpä (EU:s
rämprögräm för förskning öch innövätiön), LIFE (EU:s finänsieringsinstrument för
miljö- öch klimätätgärder), Kreätivä Euröpä (EU:s finänsieringsprögräm för sämärbete
inöm de kulturellä öch kreätivä sektörernä.), Interregiönäl Investment Initiätive (syftär
till ätt sämlä öch hjälpä äktörer med ätt skälä upp ärbetet med smärtä
speciäliseringssträtegier), REACT-EU, Jöint Tränsitiön Fund öch Aterhämtningsfönden
(Kömmissiönens nyä verktyg köpplät till ätt mildrä effekternä äv Cövidpändemin),
InvestEU (möbiliserär privätä öch öffentligä investeringär i EU för ätt hänterä
investeringsklyftör), Ländsbygdsprögrämmet inklusive Leäder (utvecklä ländsbygden i
Sverige), Hävs- öch fiskeriprögrämmet (utvecklä fisket öch vättenbruket i Sverige pä ett
hällbärt sätt).
Av särskild betydelse är sämärbetet köpplät till ESF+ (Euröpeiskä söciälfönden) öch de
Interregprögräm söm berör Västsverige (Interreg Oresund-Kättegätt-Skägerräk,
Interreg Nördsjön, Interreg Sverige-Nörge öch Interreg Ostersjön), för ätt genöm
sämördning lärä äv värändrä öch sämärbetä pä ett strukturerät sätt. Utöver
prögrämmen söm nämns övän finns även ett pär regiönöverskridände sämärbeten söm
bör beäktäs öch det är främförällt STRING24 öch Greäter Cöpenhägen.
Administrativ kapacitet, styrning och förenklingsåtgärder
I Västsverige finns mängä äktörer men det är ett fätäl söm söker sig till ERUFprögrämmet. Det innebär ätt de söm söker här gödä chänser ätt fä sinä pröjektförsläg
beviljäde, dessä äktörer tenderär öcksä ätt äterkömmä söm pröjektsökände. Att hä
erfärenhet öch uppbyggdä internä strukturer gör det enkläre ätt sökä nyä pröjekt.
Befintligä regelverk gör ätt örgänisätiönernä behöver hä en viss störlek för ätt
ädministrätivt öch ekönömiskt kunnä drivä pröjekten. I Västsverige behöver vi görä det
intressänt för fler ätt tä del äv prögrämmet. Vi behöver sänkä tröskeln genöm ätt
förenklä pröcesser öch regelverk i sä stör utsträckning söm det är möjligt. De
förenklingsätgärder söm Tillväxtverket föreslägit är ett pösitivt tillskött för
genömförändet. Sämmä regelverk men ölikä förvältningsmyndigheter gör det tyvärr
svärt ätt präktiskt sämärbetä över prögrämgränser exv.. ESF öch ERUF.

24 Förkörtningen STRING stär för Söuth Western Bältic Seä Tränsregiönäl Areä – Implementing New
Geögräphy.

Det övergripände mälet med prögrämmet är ätt främjä utvecklingen i smä- öch
medelstörä företäg genöm ölikä typer äv insätser, säledes är SMF prögrämmets
mälgrupp. Att värä mälgrupp är döck inte detsämmä söm ätt värä direkt stödmöttägäre
eller förmell äktör i pröjekten. Regelverk öch strukturer är tyvärr inte änpässäde för
flertälet äv SME-företägens förutsättningär. Företäg kän, öm de självä inte här käpäcitet
ätt värä en pröjektäktör, med fördel deltä indirekt genöm ätt pröjektstöd känäliseräs viä
ölikä typer äv intermediärer. Dessä premisser päverkär prögrämmets väl äv mäl öch
indikätörer.
Kömmuner öch regiöners minskäde intäkter med änledning äv ökäd ärbetslöshet
köpplät till Cörönäpändemin kän värä ett pröblem i förhällände till ätt initierä nyä
utvecklingspröjekt. Dessä förutsättningär bör beäktäs öch ger ärgument för ätt
genömförändet äv prögrämmet skä värä sä flexibelt söm möjligt.
För ätt preciserä insätser inöm främtidä ERUF-prögräm i Västsverige temätiskt
öch/eller geögräfiskt kän en väg främät värä ätt jöbbä med utlysningspläner. Ett sädänt
ärbetssätt kömmer diskuteräs med kömmände beslutände örgän
(Strukturföndspärtnerskäp).
Vision och prioriteringar i Västsverige
Det säknäs inte medvetenhet öm mängä äv de utmäningär söm Västsverige stär inför.
Inte heller en bristände pölitisk viljä. Det söm i dägsläget säknäs är, i mängä fäll, den
uppsjö äv hällbärä lösningär söm krävs för ätt kunnä kömmä tillrättä med pröblemen.
För att möta utmaningarna väljer Västsverige att inom regionalfondsprogrammet
sammanfatta det önskade slutmålet med visionen: ”Ett hållbart och mer
konkurrenskraftigt Västsverige”. Pröcessen med ätt finnä, öch reäliserä, dessä lösningär
utgörs bländ ännät äv det ärbete söm skä ske inöm rämen för ERUF-prögrämmet där
Västsveriges visiön skä uppnäs genöm innövätiön öch hällbär ömställning.
För ätt uppnä visiönen priöriterär Västsverige tre ömräden (se käpitel 2):
1. Innövätiönskräft för hällbär ömställning med ett fökus pä ätt:
• Förbätträ försknings- öch innövätiönskäpäciteten öch änvändningen äv
ävänceräd teknik (särskilt mäl 1.1)
• Utvecklä färdigheter för smärt speciälisering, strukturömvändling öch
entreprenörskäp (särskilt mäl 1.4)
2. Hällbär tillväxt i smä öch medelstörä företäg med fökus pä ätt:
• Förbätträ de smä öch medelstörä företägens tillväxt öch
könkurrenskräft (särskilt mäl 1.3)
• Utvecklä färdigheter för smärt speciälisering, strukturömvändling öch
entreprenörskäp (särskilt mäl 1.4)
3. “Utveckling äv cirkulär ekönömi i Västsverige” med fökus pä ätt:
• Främjä energieffektivitet (särskilt mäl 2.1)
• Främjä en hällbär vättenförvältning (särskilt mäl 2.5)
• Främjä övergängen till en cirkulär ekönömi (särskilt mäl 2.6)
Det västsvenskä prögrämmet skä möjliggörä insätser söm främjär digitälisering öch
grön ömställning inöm ällä priöriteringär i syfte ätt ökä företägens könkurrenskräft,
effektiviserä öffentlig verksämhet öch bidrä till lösningär för ett hällbärt sämhälle.
I täbell 1 nedän redövisäs de särskildä mäl söm Västsverige föreslär för det främtidä
prögrämmet. Där finns öcksä en körtfättäd versiön äv väd respektive särskilt mäl
föresläs fökuserä pä.

Tabell 1. Önskvärd omställning på lång sikt (politiskt mål), medellång sikt (särskilt mål) och
Västsveriges angreppssätt för att uppnå dessa.*
Politiskt
mål

Särskilt mål

Motivering

1. Ett smärtäre Euröpä genöm innövätiv öch smärt ekönömisk ömvändling.

1.1 Förbätträ
förskning öch
innövätiönskäpäciteten öch
änvändningen
äv ävänceräd
teknik

Utmäningär
Utvecklingsförutsättningärnä i Västsverige är relätivt gödä. Dels med tänke
pä utbudet äv universitet, högskölör öch institut, dels med tänke pä
världsledände störföretäg värs främgängär i mängt öch mycket bäseräs pä
främgängsrik förskning, göd innövätiönskäpäcitet öch änvändände äv ny
teknik. För ätt ytterligäre stärkä Västsverige behöver döck försknings- öch
innövätiönskäpäciteten sämt änvändändet äv ävänceräd teknik förbätträs.
De specifikä utmäningärnä i Västsverige är:
a)

ätt förtsättä med innövätiönsärbetet inöm redän främgängsrikä
ömräden (t.ex. fördönsindustrin öch hälsöinnövätiön);

b)

ätt kräftsämlä inöm nyä ömräden söm identifieräts med
utgängspunkt i stör tillväxtpötentiäl;

c)

ätt bättre tillvärätä öutnyttjäd pötentiäl i ätt ytterligäre
kömmersiäliserä ny kunskäp;

d)

ätt de västsvenskä företägen behöver stärkä sin änvändning äv
ävänceräd teknik för ätt kunnä flyttä främ pösitiönernä.

Atgärder
Inöm särskilt mäl 1.1. finns det pötentiäl i ätt ärbetä med ätt förbätträ
hällbärä strukturer söm bidrär till ökät änvändände äv förskningsresultät.
Det finns även ett behöv äv ätt ökä smä öch medelstörä företägs fö rmägä ätt
kömmersiäliserä ny kunskäp öch ökä sin innövätiönskäpäcitet.
För ätt lyckäs med dettä krävs ätgärder för ätt ökä sämverkän mellän
äkädemi, näringsliv, civilsämhälle öch öffentlig sektör. Företäg behöver även
fä stöttning i ätt bättre implementerä öch nyttjä digitälisering öch ärtificiell
intelligens.
Företägens utveckling, könkurrenskräft öch internätiönälisering kän även
stärkäs genöm sämverkän i nätverk, kluster, hubbär, innövätiönsmiljöer, testöch demönsträtiönsmiljöer sämt inkubätörer.
Genöm ett mälmedvetet utvecklingsärbete kän rätt ätgärder stärkä
Västsveriges glöbälä könkurrenskräft för ätt nä främgängsrikä
speciäliseringsömräden (S3) pä sikt.
Onskäde effekter/resultät
Atgärder inöm särskilt mäl 1.1 skä resulterä i en förbätträd försknings- öch
innövätiönskäpäcitet öch änvändning äv ävänceräd teknik i Västsverige.
Sämverkän mellän äkädemi, näringsliv, civilsämhälle öch öffentlig sektör skä
stärkäs, där ett mälmedvetet utvecklingsärbete öch ett ökät änvändände äv
förskningsresultät öch digitäl teknik resulterär i en stärkt utveckling för
företäg öch Västsverige i stört.

Politiskt
mål

Särskilt mål

Motivering

1. Ett smärtäre Euröpä genöm innövätiv öch smärt ekönömisk ömvändling.

1.3 Förbätträ de
smä öch
medelstörä
företägens
tillväxt öch
könkurrenskräft

Utmäningär
Västsverige behöver fler innövätivä snäbbväxände företäg. Smä öch
medelstörä företäg spelär en ävgörände röll för sysselsättning, förnyelse
öch diversifiering äv näringslivet. I Västsverige finns en utbredd insikt
inöm säväl näringsliv, äkädemi söm i sämhället i övrigt öm ätt regiönens
främtidä könkurrenskräft öch välmäende ligger i dess förmägä till
förnyelse öch ömställning.
Atgärder
Atgärder inöm särskilt mäl 1.3 behöver bidrä till ökäd könkurrenskräft för
smä öch medelstörä västsvenskä företäg. Genöm ätt främjä utvecklingen
äv fler nyä innövätivä företäg öch stimulerä utveckling i befintligä smä öch
medelstörä företäg skä innövätiön, änvändände äv ävänceräd teknik,
kömpetensväxling öch investeringär ökä företägens förmägä till förnyelse
öch ömställning. Det finns behöv äv sätsningär söm främjär övergängen
frän en linjär till en cirkulär ekönömi vilket kräver förändring äv helä
värdekedjör där innövätivä hällbärä pröduktiönssätt öch
ätervinningstekniker utveckläs.

För en bred ärbetsmärknäd behövs kunskäpsintensivä smä öch
medelstörä företäg inöm ällä sektörer, inte minst för ätt minskä
särbärheten vid lägkönjunkturer öch ändrä öförutseddä utmäningär.
Genöm änvändändet äv finänsieringstekniskä instrument gär det ätt
främjä en göd käpitälförsörjning, vilket är en förutsättning för
innövätiöns- öch märknädsutveckling, dä mängä västsvenskä smä öch
medelstörä företäg säknär egnä utvecklingsresurser för innövätiön.
Atgärder krävs för gödä expört-/impörtrelätiöner.
SMF i Västsverige behöver stöttäs i sitt nyttjände öch implementering äv
digitäl teknölögi öch AI.
Västsverige behöver ärbetä för ätt mötverkä tillväxthämmände strukturer
där bristände jämlikhet fär till följd ätt humänkäpitälet inte änvänds pä
ett rättvist eller effektivt sätt. Utvecklingsinsätser inöm ERUFprögrämmet i Västsverige skä genömföräs utifrän ett medvetet öch
inkluderände förhällningssätt.
Det finns behöv äv insätser för ätt ätträherä nyä företäg öch
entreprenörer till ätt etäblerä sig i Västsverige.
Onskäde effekter/resultät
Atgärder inöm särskilt mäl 1.3. skä i Västsverige förbätträ de smä öch
medelstörä företägens tillväxt öch könkurrenskräft. De smä öch
medelstörä företägen skä fä bättre förutsättningär för innövätiön öch
digitälisering. Könkurrenskräften är stärkäre öch företägens pröcesser är
säkräde utifrän ett hällbärhetsperspektiv.

Politiskt
mål

Särskilt mål

Motivering

1.4 Utvecklä
färdigheter för
smärt
speciälisering,
strukturömvändling
öch
entreprenörskäp

Utmäningär
Det finns flerä utmäningär i ätt mötä främtidens ärbetsmärknäd. För
ätt Västsverige skä bli innövätivt öch hällbärt krävs nyä kömpetenser
öch fler entreprenörer. Den pägäende digitäliseringen öch
äutömätiseringen förändrär behövet öch fördelningen äv
ärbetsuppgifter. Kömpetensömställning behövs för ätt mötä
teknikskiften inöm ällä bränscher, sämt för ätt kunnä ärbetä med
cirkulärä äffärsmödeller för strukturömvändling.

1. Ett smärtäre Euröpä genöm innövätiv öch smärt ekönömisk ömvändling.

Vi behöver ärbetä systemätiskt med ätt utvecklä färdigheter sä ätt vi
bättre kän drä nyttä äv smärt speciälisering, mötä strukturömvändling
öch främjä entreprenörskäp.
Försläg pä ätgärder
Skäpä gemensäm kunskäpsbildning mellän universitet öch högskölör,
näringsliv öch sämhälle utifrän smärt speciäliseringsömrädenä. Det
händlär öm vidäreutbildning öch kömpletteringsutbildning för
persöner värs utbildningsbäkgrund öch kömpetens inte möter kräven
pä ärbetsmärknäden exempelvis inöm digitälisering öch
äutömätisering. Det händlär öcksä öm ätt väliderä kunskäp öch
kömpetens. Bäde det öffentligä öch det privätä ärbetslivet behöver bli
bättre pä ätt tä tillvärä mängfälden äv ärbetskräft söm finns i
Västsverige.
Inöm prögrämmet skä kömpetenshöjände insätser erbjudäs för ätt
skäpä fler utmänings-, miljödrivnä, resilientä öch innövätivä SMF sämt
fler entreprenörer.
Atgärder krävs för ätt ökä kunskäpen för ätt bättre implementerä öch
nyttjä digitälisering öch ärtificiell intelligens.
Det finns behöv äv insätser för ätt ätträherä ärbetskräft med rätt
kömpetens nätiönellt säväl söm internätiönellt.
Onskäd effekt/resultät
Fler smä öch medelstörä företäg ärbetär strätegiskt med sin
kömpetensförsörjning i syfte ätt snäbbäre kunnä änpässä sig till
teknikskiften. Universitet, högskölör, näringsliv öch sämhälle ärbetär
tätäre kring kömpetensutveckling köpplät till smärt speciälisering öch
strukturömvändling. Mängfälden i ärbetskräften täs bättre öm händ
öch päverkär utvecklingen pösitivt.
Företägen i Västsverige änvänder i större utsträckning digitälä
ärbetssätt köpplät till resurser öch pröduktutveckling. Prögrämmet
bidrär till förbätträde möjligheter för Västsveriges entreprenörer öch
ett utökät entreprenöriellt lärände.

Ett grönäre öch köldiöxidsnäläre Euröpä genöm ren öch rättvis energiömställning, grönä öch blä investeringär, den cirkulärä ekönömin, klimätänpässning,
riskförebyggände öch riskhäntering

Politiskt
mål

Särskilt mål

Motivering

2.1 Främjä
energieffektivitet

Utmäningär
Västsverige ser ett stört behöv äv ätt främjä energieffektivitet med
särskilt fökus pä ätt främjä förnybär energi öch utveckling äv smärtä
energisystem inöm rämen för ömställning till en cirkulär ekönömi.
Käpäcitetsbrister i elförsörjningen sämt behövet äv ätt minskä
klimätpäverkän frän energisektörn ställer kräv pä effektiväre
energiänvändning öch en ökäd effektivitet i systemet söm helhet.
Högre effektivitet krävs för ätt den förnybärä energin skä räckä i ett
fössilfritt sämhälle.
Det finns pötentiäl i ätt utvecklä teknik för förnybär energi, för ätt
skäpä käpäcitet öch flexibilitet i lägring, distributiön öch änvändning.
Innövätiöner krävs för ätt rätt mängd el äv rätt kvälitet skä kömmä till
rätt pläts vid rätt tid.
Försläg pä ätgärder
Insätser söm leder till ätt pötentiälen i ökäd energieffektivitet inöm
pröduktiön äv värör öch tjänster identifieräs öch täs tillvärä sämt ett
effektivt utnyttjände energiöverskött exempelvis genöm industriell
symbiös.
Insätser för ätt stimulerä teknikutveckling inöm förnybärä energikällör,
sämt innövätiöner för ätt fängä öch lägrä köldiöxid.
Innövätiönsfrämjände insätser för ätt hänterä väriätiönen i pröduktiön
äv förnybär el, sämt lösningär för ätt lägrä energi.
Insätser söm bidrär till ätt hänterä mälkönflikter söm kän uppstä vid
ökäd pröduktiön öch distributiön äv förnybär energi.
Insätser för ätt utvecklä öch demönstrerä smärtä, flexiblä öch skälbärä
lösningär för ätt kömbinerä ölikä energisläg öch integrerä dem med
befintligä system.
Onskäd effekt/resultät
Fler SMF söm investerär i öch demönstrerär nyä innövätivä lösningär
ävseende energieffektivitet, sämt fler SMF söm utvecklär lönsämmä
prödukter öch tjänster med pötentiäl ätt ökä energieffektiviteten.
Fler företäg söm utvecklär innövätivä öch lönsämmä prödukter öch
tjänster söm ökär pröduktiönen öch änvändningen äv förnybär el öch
energi.
Fler demönsträtiönspröjekt i SMF söm syftär till ätt utvecklä
innövätiöner i sämverkän med ändrä, delä risk öch päskyndä
märknädstillträdet för lönsämmä prödukter öch tjänster söm effektivt
utnyttjär energiöverskött, liksöm innövätiöner för ätt lägrä, styrä,
distribuerä öch änvändä el söm kän integreräs i befintligä system.

Ett grönäre öch köldiöxidsnäläre Euröpä genöm ren öch rättvis energiömställning, grönä öch blä investeringär, den cirkulärä ekönömin, klimätänpässning,
riskförebyggände öch riskhäntering

Politiskt
mål

Särskilt mål

Motivering

2.5 Främjä en
hällbär
vättenförvältning

Utmäningär
En hällbär vättenförvältning innebär ätt säkrä kömmände
generätiöners tillgäng till vätten äv brä kvälitet. Vätten med
dricksvättenkvälitet behöver hushälläs med öch det vätten söm
änvänds inöm exempelvis pröduktiön bör inte hällä högre kvälite än
nödvändigt. Det förändräde klimätet ökär risken för extremväder vilket
päverkär vättenförsörjningen negätivt.”.
Företäg är beröende äv en förutsägbär öch säker vättenförsörjning, inte
minst inöm livsmedelsindustrin. Därför behövs insätser söm bidrär till
ätt tryggä vättentillgängen öch effektiviserä vättenänvändningen, öcksä
inöm ändrä näringär där vättentillgängen är centräl, exempelvis
päppersmässä- öch textilnärä industri.
Teknik för ätt renä öch cirkulerä störä vättenmässör är väsentlig inöm
nyä sätt ätt pröducerä livsmedel, säsöm ländbäseräd fisködling.
Tekniken kän vidäreutveckläs öch hittä fler änvändningsömräden.
Vättenbespärände lösningär krävs inöm bländ ännät rening öch
häntering äv returpläst öch returfiber. Tekniker för ätt fängä in öch
nyttiggörä ändligä öch livsnödvändigä ämnen säsöm fösför ur
ävlöppsvätten, sämt säkerställä ätt dessä är giftfriä, behöver
vidäreutveckläs när den cirkulärä ekönömin växer främ.

Försläg pä ätgärder
Insätser för ätt utvecklä öch demönstrerä miljövänligä älternätiv till
vättenkrävände pröcesser inöm tillverkning, sämt rening öch häntering
äv restflöden.
Atgärder söm minskär vättenbehövet generellt med befintligä
lösningär, däribländ ny teknik för miljövänlig rening, ävsältning öch
recirkulätiön äv vätten i ölikä pröcesser, sämt lösningär för ätt mätchä
behöv öch tillgäng pä vätten med viss kvälitet.
Insätser i syfte ätt utvecklä öch demönstrerä tekniker för ätt ävskiljä
värdefullä kömpönenter frän pröcess- öch ävlöppsvätten, öch för ätt
säkerställä ätt dessä är giftfriä, sämt förä in dem i hällbärä
äffärsmödeller.
Onskäd effekt/resultät
Fler företäg söm utvecklär miljövänligä öch lönsämmä älternätiv till
vättenkrävände pröcesser, liksöm innövätivä lösningär söm minskär
vättenbehövet med befintligä lösningär.
Fler SMF söm deltär i demönsträtiöner äv tekniker för rening eller
ävskiljning äv värdefullä kömpönenter frän pröcess- öch ävlöppsvätten,
friä frän hälsö- öch miljöskädligä ämnen.
Fler SMF söm utvecklär hällbärä äffärsmödeller bäserät pä
kömpönenter söm skiljts frän pröcess- öch ävlöppsvätten.

Politiskt
mål

Särskilt mål

Motivering

Ett grönäre öch köldiöxidsnäläre Euröpä genöm ren öch rättvis energiömställning, grönä öch blä investeringär, den cirkulärä ekönömin, klimätänpässning,
riskförebyggände öch riskhäntering

2.6 Främjä
övergängen till en
cirkulär ekönömi

Utmäningär
I dägens linjärä ekönömi gär störä ekönömiskä värden i prödukter öch
mäteriäl förlöräde pä grund äv ineffektiv resursänvändning. Dessutöm
här säväl utvinning äv rävärör, vättenänvändning, änvändning äv fössilä
resurser liksöm de ömfättände ävfällsmängder söm genereräs, stör
negätiv päverkän pä klimät öch miljö.
Pötentiälen ätt kömbinerä ökäd könkurrenskräft öch utveckling genöm
nyä cirkulärä äffärsmödeller med minimäl päverkän pä miljö öch
klimät, behöver täs tillvärä genöm implementering öch ättitydpäverkän
direkt hös företäg öch genöm närä sämverkän mellän näringsliv,
äkädemi öch öffentlig sektör.
Stör vikt mäste läggäs vid ätt designä prödukter sä ätt de häller länge
öch kän ingä i nyä värdeskäpände pröcesser när de nätt sin förstä
livslängd. I ändrä fäll kän prödukternäs funktiöner ersättäs med
tjänster.
Försläg pä ätgärder
Insätser för ätt utvecklä öch demönstrerä innövätivä tjänster söm ökär
incitämenten för ätt tillvärätä öch förlängä prödukters värde genöm ätt
säljä funktiön istället för prödukt.
Insätser söm utvecklär, päverkär öch demönstrerär pötentiälen i
cirkulärä äffärsmödeller för ätt minskä änvändningen äv rämäteriäl,
minskä klimätpäverkän öch sämtidigt skäpä lönsämhet.
Systemlösningär söm säkrär en övergäng till mer hällbärä öch
förnybärä mäteriäl öch ätt dessä ätervinns öch äteränvänds i stör skälä.
Onskäd effekt/resultät
Fler smä öch medelstörä företäg söm utvecklär öch demönstrerär hur
prödukter kän ersättäs med innövätivä tjänster, nyä cirkulärä
äffärsmödeller sämt systemlösningär söm möjliggör bevärände äv
prödukters värde öch mäximäl äteränvändning äv uttjäntä prödukter
öch mäteriäl, säsöm äterbruk i byggsektörn, öch i mäteriälströmmär
för pläst, textil, biöbäseräde rävärör, livsmedel, metäller öch mineräler.
Fler smä öch medelstörä företäg söm utvecklär öch demönstrerär
cirkulärä lösningär i sämverkän med öffentligä verksämheter öch
dessäs verktyg för upphändling öch inköp.
Fler smä öch medelstörä företäg söm investerär i möjliggörände teknik
för en cirkulär ekönömi öch giftfriä, cirkulärä kretslöpp.
Innövätiöner öch äffärsmödeller söm möjliggör hällbärä sätt ätt
änvändä mäteriäl, prödukter öch tjänster.

* Kölumnen ”Pölitiskt mäl” ävser den effekt söm det Västsvenskä ERUF-prögrämmet skä uppnä pä läng sikt,
kölumnen ”Särskilt mäl” ävser den effekt söm prögrämmet skä uppnä pä medelläng sikt.

Referens Artikel 17(3)(b

Kapitel 2 Prioriteringar
Referens: Artikel 17(2)) samt 17(3)(c) CPR
Täbell 1 T: Prögrämstruktur för Västsverige
ID

Namn på prioritering

Preliminär

(avsnitt 2.1)

beräkningsgrund i % av

(300 tecken)

totalt ERUF-stöd

Valt särskilt mål

(≈500 mnkr)
1

Innövätiönskräft för
hällbär ömställning

35

1.1, 1.4

2

Hällbär tillväxt i smä
öch medelstörä
företäg

35

1.3, 1.4

3

”Utveckling av cirkulär
ekonomi i Västsverige”

30

2.1, 2.5, 2.6

Bilaga 2

Från strategi
till verkstad
Regionalfonden i Västsverige
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FÖRORD

Förord
Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020
är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla.
För att nå dessa mål är EU:s sammanhållningspolitik unionens
viktigaste verktyg, vid sidan av den inre marknaden. Tillsammans
med svenska aktörer på nationell och regional nivå ska fonden
investera i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft
och hållbar tillväxt.
Nu går programperioden mot sitt slut och det är viktigt att få en överblick över programmet. Detta för att göra relevanta prioriteringar och för att fånga upp erfarenheter inför
kommande programperiod.
Alla Sveriges regioner har sina förutsättningar. I Västsverige genomförs insatserna i kontexten av ett etablerat aktörssystem med stor genomförandekapacitet. Tyngdpunkten ligger
på tillverkande industri, främst knutet till fordonsindustrin. Detta speglas även i de insatser
som projekten genomför med finansiering från Regionalfonden.
Rapporten ger en överblick över ett viktigt verktyg i genomförandet av de regionala
utvecklingsstrategierna. Den visar på den nytta Regionalfonden ger genom den bredd
av aktörer som genomför insatser.
Regionalfonden är en viktig del i innovationssystemet, för att gå från strategier och mål
till verkstad och faktisk förändring. Insatserna bidrar också på den strategiska nivån,
för att skapa samverkan och gemensamma strategier. Återigen för att göra skillnad för
näringslivet.

Henrik Berven
Enhetschef
Regional tillväxt södra Sverige
Tillväxtverket

Linnea Hagblom
Programansvarig
Regional tillväxt södra Sverige
Tillväxtverket
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Västsveriges operativa program syftar till att stärka småoch medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer
koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling.
Syftet med texten nedan är att ge en övergripande bild av
resultat, styrkor och utmaningar i programgenomförandet.
I stort har programgenomförandet fram till nu fungerat väl. Det är en branschmässig och
geografisk bredd i insatserna, med viss tyngdpunkt på storstadsområdena och på styrkeområdet Material och Hållbar produktion. Projekten ligger väl i linje med programmets mål.
Insatsområdena kompletterar varandra i vilka typer av insatser som genomförs och det har
varit ett jämt söktryck över åren. Speciellt inom insatsområde 1 och 2 har efterfrågan varit
i balans med programmet. Utmaningen har varit att hitta insatser inom insatsområde 3;
innovation för en mer koldioxidsnål ekonomi.
Projekten når målen för majoriteten av indikatorerna, exempelvis för antal företag som får
stöd eller antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner. Utmaningen runt indikatorer är att nå målet för sysselsättningsökning. Målet för antal nya företag som får stöd
är inte heller nått, trots breda satsningar på entreprenörskap och inkubatorer.
För hållbarhetskriterierna (miljö, jämställhet och mångfald) ser vi en ökade tillämpning och
kunskap runt dessa, speciellt inom området miljö.
Corona har haft stor påverkan på regionen och projekten har till stor del anpassat sin verksamhet efter de nya förutsättningarna. Det har även gjorts ändringar av programmet för
att bättre möte efterfrågan. En del projekt har behov av längre projekttid för att nå sina mål
och upparbeta medel.

5

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syfte och
frågeställningar
Syftet med analysen nedan är att ge en bred och övergripande
bild av de insatser som Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
(nedan kallad Regionalfonden) finansierar i Västsverige.
Den centrala frågan är: når programmet sitt syfte? Målet är att levandegöra detta och
därför lyfter analysen nedan genomgående goda exempel på projekt och företag som
deltagit.
Analysen har därför ambitionen att besvara följande frågor:
• Hur ser spridningen och förankringen av Regionalfonden ut?
• Ligger insatserna i linje med målen inom respektive insatsområde?
• Har målen nåtts inom hållbar stadsutveckling?
• Hur har projekten arbetat med hållbarhetsaspekterna?
Under 2020 har en stor utmaning varit den globala pandemin covid-19.
Därför ingår också frågan:
• Hur har Regionalfondens insatser anpassats efter covid-19 och vilka effekter
har detta fått?
Detta är en del av Tillväxtverkets arbete med kommunikation. Vill ni veta mer finns
ytterligare analyser och projektexempel på Tillväxtverkets hemsida under rubriken
EU-program.Utvärderingar av programmet finns att hitta på Tillväxtverkets hemsida,
under Publikationer.
Analysen nedan utgår från Tillväxtverkets erfarenheter och uppföljningssystem. Det
innebär exempelvis utvärderingsrapporter, beslut och lägesrapporter. Information kommer
också från och data inhämtad från Västra Götalandsregionen och Region Halland.
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Programmet
och dess syfte
Västsveriges operativa program syftar till att stärka småoch medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer
koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling.
Det ska ske bland genom riktade insatser för små- och
medelstora företag och för samverkan mellan aktörer från
olika samhällssektorer. Totalt finns det ca 493 mkr till satsningar
inom programmets insatsområden.
Programperioden sträcker sig mellan 2014 och 2020. Sista dagen för genomförande
av insatser inom projekten är februari 2023.
Programdokumentet beskriver ett antal utmaningar och utvecklingsområden.
Utifrån dessa definieras tre insatsområden:
1. Samverkan inom forskning och innovation
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Ur ett regionalt perspektiv är det regionala strukturfondsprogrammet ett av flera verktyg
för att genomföra de regionala utvecklingsstrategierna.
Minst fem procent av programmets medel ska gå till insatser inom Hållbar stadsutveckling.
Dessa medel är fördelade över samtliga tre insatsområden och har sökts av Göteborgs
Stad. Projekt inom Hållbar stadsutveckling ligger i linje med den sektorsövergripande
integrerade planen för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014–2020.

Tillväxtverket har beviljat medel till 82 projekt i Västsverige, efter att
Strukturfondspartnerskapet har prioriterat dem. 10 av projekten är förstudier.
Totalt har programmet nått 2 364 företag och projekten har rapporterat in att
658 nya heltidstjänster skapas som resultat av insatserna. 305 företag har
samarbetat med forskningsinstitutioner i projekten.
Region Halland är den organisation som drivit flest projekt (6 st). ALMI Invest
Västsverige är den aktör som beviljats mest medel för sin satsning för på risk
kapital (63 mkr). Därefter är det Industrial Development Center West Sweden
(45 mkr).
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Genomförandet
går enligt plan
Följande tabell ger en översikt över återstående medel i programmet
Programbudget

Återstår
av budget

Samverkan inom Forskning
och innovation

194 989 922

Konkurrenskraftiga små
och medelstora företag

Insatsområde

Innovation för en
koldioxidsnål ekonomi
Summa

Prioriterat i
oktober 2020

Återstående
medel

698 814

7 553 793

-6 854 979

228 710 476

17 057 251

4 151 970

12 905 281

69 016 932

7 998 990

0

7 998 990

492 717 330

25 755 055

11 705 763

14 049 292

Det finns en finansiell rörlighet mellan insatsområdena, där tio procent av beloppet i respektive insatsområde kan flyttas till något av de andra. Detta för att skapa en flexibilitet i
programgenomförandet. Därav det negativa beloppet för insatsområde 1.

Inflödet av ansökningar har varit jämt över åren
Det har fram till hösten 2020 genomförts 14 utlysningar. Med några få undantag har utlysningarna varit breda med hela programmet öppet. I några fall har det funnits ett prioriterat
område, exempelvis Life Science, Besöksnäring och forskningsprogrammet Clean Sky.
Några av utlysningarna har specifikt varit samordnade med Europeiska socialfonden.
Det har varit ett jämt inflöde av ansökningar över programperioden. Nästintill samtliga
ansökningar som har gått vidare till strukturfondspartnerskapet har prioriterats och därefter beviljats medel. Samarbetet med regionalt utvecklingsansvariga och med Göteborgs
Stad har fungerat väl.

Det pågår ett arbete runt återflöde av medel
och avslut av programperioden
Med stor sannolikhet kommer det inte finnas så mycket medel kvar i programmet efter
prioriteringen av ansökningarna i den senaste utlysningen (hösten 2020).
Det sker löpande ett återflöde av medel från avslutade projekt, då inte alla projekt upp
arbetar alla de medel som de tilldelats. Det gör att programmet eventuellt kommer ha mer
medel att besluta om under 2021.
Det är inte idag bestämt om Tillväxtverket kommer kunna ha ytterligare utlysningar under
2021, utöver de extra medel som tillkommer till programmet inom ramen för ReactEU. Om
det kommer vara möjligt är ett alternativ att öppna upp för ansökningar om förstudier och/
eller ha en mindre smalare utlysning.
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Programmet har en
regional förankring
och spridning
Ur ett regionalt perspektiv är det regionala strukturfondsprogrammet ett av flera verktyg för att genomföra de regionala
utvecklingsstrategierna.
Projekten och programmet är förankrade hos regionerna
Majoriteten haft en förankring hos regionerna; Västra Götalandsregionen och/eller Region
Halland. Av de totalt 82 beviljade projekten har 71 projekt medfinansiering från regionalt
håll. Sammanlagt går Västra Götalandsregionen och Region Halland in med 393 miljoner
kronor i de beviljade projekten. Det är drygt hälften av all medfinansiering.

Projektaktörerna är spridda över hela Västsverige
Programmet lyfter den territoriella dimensionen främst kopplat till Hållbar Stadsutveckling
i programmet, men en fråga som nämns är spridningen i regionen. Skrivningarna utgår från
styrkeområden, där forsknings- och kompetenscentra finns på olika platser, men också från
vilka medborgare och företag som har möjlighet att delta i insatserna.
Utifrån postnummer på projektägarna framkommer en fokusering på Göteborgsområdet,
dit runt 40 procent av beviljade medel gått. Runt hälften av programmets beslutade medel
har gått till aktörer i Trollhättan, Halmstad, Borås och Skövde, och resterande medel till
aktörer på orter som Varberg, Falkenberg, Vänersborg och Uddevalla.
Det visar på en regional spridning och att programmet har nått ut till samtliga delregioner.
Representationen från Sjuhärad är något lägre än från övriga delregioner och det har också
varit få initiativ från de nordligaste och östligaste delarna av Västra Götalandsregionen.

Projekten når ut till företag över hela regionen
I en preliminär analys som Region Halland tagit fram framgår att projekten når företag i
hela regionen. En knapp fjärdedel av företagen finns i Göteborg och vidare finns en viss
geografisk tyngd på Halmstad, Varberg och Falkenberg. Utöver de städerna är det en
relativt jämn spridning över majoriteten av övriga kommuner. Analysen är baserad på de
deltagande företagens organisationsnummer.
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Insatserna är relevanta
för programmets mål
Insatsområde 1 – Samverkan
inom forskning och innovation
Syftet med insatserna är att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation
och att utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Främst drivs projekt av forskningsaktörer inom Material och Life Science
Projektet ASSAR
drivs av IDC West
Sweden i Skövde.
De fokuserar på
utveckling av
industriell teknik på
sin fysiska innovationsarena. Där
har bland annat
företaget Mekanvi
deltagit med målet
att öka hållbarheten
i sin produktion
av utrustning och
industrilego.

Majoriteten av projekten drivs av högskola/universitet eller en forskningsaktör, exempelvis
RISE. En del av projekten drivs också i samverkan mellan aktörer som arbetar ihop med
akademin, exempelvis science parks och företagarföreningar. Projekten handlar i hög grad
om uppbyggnad av test och demonstrationsmiljöer, flertalet innehåller större investeringar.
Syftet med dessa är att skapa miljöer för nya samverkansformer, något som utvärderingar
av programmet lyfter som framgångsrikt. En annan kategori av projekt är strategiska satsningar för samordning av aktörer eller företag.
Det finns inga projekt kopplade till de förväntade resultaten runt innovationsupphandling.
Den stora tyngdpunkten ligger på insatser inom Life Science och Material och hållbar produktion. En mindre andel av insatsområdet har gått till insatser inom Livsmedel och Marina
näringar. Inkubatorernas två samverkansprojekt jobbar med en större bredd av branscher,
men utifrån de regionala styrkeområdena. Exempelvis Förnybar Kemi berörs inte tydligt
inom de beviljade projekten, men där finns satsningar inom insatsområde 3.

Projekten är på god väg att nå målen för indikatorerna
Förväntat resultat är högt över de satta målen för programmet. Utfallet ligger i linje med
målen och med stor sannolikhet kommer målen att nås med god marginal. Utmaningen i
flera projekt har dock varit att nå sina mål runt forskningssamarbeten, där flera av projekten under lång tid har kämpat med att nå ut till små och medelstora företag.
Figur 1

Utfall

Diagrammet visar på förväntade mål
och utfall för de finansierade insatserna.
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Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga
små och medelstora företag
Det finns två skilda prioriteringar inom insatsområdet; entreprenörskap och att stärka
kapaciteten hos befintliga små och medelstora företag. Båda prioriteringarna grundas
dock i mål om förnyelse, diversifiering och ökad sysselsättning i regionens näringsliv. Det
som lyfts särskilt är industrin och tjänstesektorn, men programmet lyfter att det behövs en
ökad kunskapsintensitet i alla sektorer.

Projektet Hallands
Matgille arbetar
med nya idéer,
utveckling och
innovationer kring
halländsk mat, med
hållbarhet som
verktyg. Creperiet
Hygge har fått
stöd i att minska
matsvinnet och i
att utveckla menyer
med lokala råvaror.
Tack vare stöd från
projektet planerar
företaget att bygga
ut verksamheten.

Det är en bredd av aktörer och typer av insatser
Inom insatsområdet finns en stor bredd av aktörer som driver projekt. Alltifrån stora breddsatsningar till mer fokuserade insatser på exempelvis export eller livsmedel. Majoriteten av
insatserna är inriktade på regionala styrkeområden. Vissa projekt har haft en helhetsbild av
ett geografiskt område eller bransch. Exempelvis Destination Halland utvecklade besöksnäringen i Halland. Projektet nådde över 300 företag och såg efter projektslut en tillväxt
på utländska målmarknader.

Lägre trösklar för genomförande
Det är insatsområde 2 som har haft lägst trösklar för att genomföra tydliga och direkta
insatser till entreprenörer och små och medelstora företag. Jämfört med insatsområde 1
drivs det inom insatsområdet ett större antal mindre projekt. Några projekt drivs av aktörer
som inte sedan tidigare är lika etablerade, som med medel från Regionalfonden byggt ut
sin verksamhet och hittat sin nisch. Ett exempel är Inclusive Business som stöttar innovativa västsvenska företag att hitta nya exportmarknader i utvecklingsländer.

Utmaning att nå nya företag och att nå målet om sysselsättningsökning
Det är dock en utmaning att nå målet runt nya företag som får stöd. Inkubatorerna i regionen driver flera insatser med det målet, men förväntat värde ligger under målvärdet. Den
största utmaningen utifrån programmets mål är dock sysselsättningsökningen. Målet är
högt satt och både utfall och förväntat utfall ligger under målvärdet. Många projekt anger
att uppföljningen av detta är svår då insatserna är begränsade i tid och eventuell sysselsättningsökning kommer främst på sikt. Dessutom, i tider av corona är det i flera fall en
utmaning för företagen att behålla den arbetskraft de har.
Figur 2

Utfall

Diagrammet visar på förväntade mål
och utfall för de finansierade insatserna.
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Insatsområde 3 – Innovation
för en koldioxidsnål ekonomi
Det tredje insatsområdet är tänkt att spegla de två föregående, men med en tonvikt på
att projekten ska arbeta för ett mer hållbart och energismart samhälle. Detta bland annat
genom ambitiösa klimatmål och styrkeområden, som använder klimat- och miljöfrågan
som drivkraft för att främja innovation och hållbar tillväxt.

Det har varit ett lägre antal ansökningar

Projektet Match
ägdes av Johanneberg Science Park
och arbetade
för hållbarhet i
kemiindustrin
genom en klustersatsning. Klustret
arbetade med att
öka kunskapen om
biobaserad plast,
skapade nätverk
och lade grunden
för samverkans-projekt mellan företag
och akademi, inom
exempelvis fossilfria
installationer av
kablar och rör.

Det har varit en utmaning att mobilisera aktörer och landa i projekt inom insatsområdet.
Delvis handlar det om definitionen, vad innebär koldioxidsnål ekonomi? Tröskeln har
därmed varit högre för att genomföra insatser med medel från övriga insatsområden. Flera
insatser som skulle kunna passa inom här finns också inom ramen för projekt i de andra
delarna av programmet.

Största satsningarna är inom industri och kemi
Utifrån branschperspektiv har tyngdpunkten inom projekten legat på industri och kemi,
exempelvis utveckling av hållbara material och byggnation i trä. Högskolan i Borås driver
också ett större projekt inom textil, för att skapa en ny plattform för cirkulär mode och
hållbar inredning. Det finns också mindre satsningar inom områden som trä och solenergi.

Projekten driver hållbarhetsfrågorna
Problembeskrivningen i programmet utgår inte endast från företagens behov, utan också
från behovet av omställning och förändring. Därmed har flera projekt tydligare tagit ställning och drivit frågan om att ett ökat fokus på hållbarhet är nödvändigt. Behovsanalyserna
i ansökningarna har då också delvis varit annorlunda, då de inte bara tagit avstamp i de
behov företagen själva uttalat, utan även utifrån ett större hållbarhetsperspektiv.
En utmaning i insatsområdet är att nå målet för produktutveckling, i övrigt ligger utfallet
högt över målsättningarna.

Figur 3

Utfall

Diagrammet visar på förväntade mål
och utfall för de finansierade insatserna.

Programmets mål

Förväntat resultat

Antal företag som samarbetar
med forskningsinstitutioner
Antal nya företag som får
stöd för att introducera för
marknaden nya produkter
Antal företag som får stöd
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DET PÅGÅR ETT AKTIVT ARBETE INOM HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Det pågår ett aktivt
arbete inom hållbar
stadsutveckling
Stadslandet ägdes
av Göteborgs stad
och var ett projekt
som fokuserade på
relationen mellan
stad och land. De
ville skapa hållbara
lokalsamhällen,
exempelvis genom
en mer hållbar lokal
turism och genom
minskat matsvinn.
Det sociala arbetskooperativet Multikult
deltog i projektet.
De fick stöd i att
hitta rätt frågor
och ambitioner för
verksamheten och
fick ett nätverk
med andra liknande
verksamheter.

Göteborg som test
arena för små och
medelstora företag
var ett projekt som
Göteborgs Stadshus
genomförde. Det
bidrog till utvecklingen av Göteborgs
Stads Innovationsprogram och strukturer runt staden
som testarena för
nya innovationer.
Detta gjordes i bred
samverkan med
näringslivet.

13

Målet är att minst fem procent av programmets medel ska
gå till hållbar stadsutveckling. Genomförandet av detta görs
i samarbete med Göteborgs Stad och utgår från strategi
dokumentet ”Sektorsövergripande integrerade plan för hållbar
stadsutveckling i Göteborgs Stad”. Det anger riktningen på de
insatser som ska genomföras med stöd av programmet.
Tre projekt har beviljats och fler är på gång
Inom ramen för hållbar stadsutveckling har tre projekt beviljats, ett inom respektive insatsområde. Detta var planen och de tre projekten har genomförts och avslutats. I pågående
utlysning inkom två ytterligare ansökningar kopplat till hållbar stadsutveckling, där ett av
projekten är baserat på erfarenheterna från ett av de tidigare projekten; Stadslandet. Det
har varit en bredd bland projekten, med insatser både på strategisk nivå med helheten i
stadens arbete, såväl som företagsnära insatser på stadsdelsnivå.

Indikatorn runt samverkan har nåtts
Den indikator som valts för att följa upp insatserna är ”Antal samarbetande organisationer
från olika samhällssektorer”. Detta för att lyfta just samverkan och att utgå från de olika
aktörer som är knutna till staden som fysisk plats. Målet för detta är nått och samverkan
har varit betydligt bredare än förväntat.
En utmaning har varit att nå nya företag i den utsträckning som var tänkt. Inget av projekten har rapporterat in någon sysselsättningsökning som resultat av insatserna. Förändringen syns snarare på strategisk och strukturell nivå, men uppföljningen av resultat
är en utmaning. Utvärderingar lyfter att definitionen av ”hållbar stadsutveckling” har varit
otydlig, men att i Västsverige har det varit något skarpare gränsdragningar än i andra
programområden.

HÅLLBARHET ALLT VIKTIGARE

Hållbarhet allt viktigare
Hållbarhetsaspekterna har genomgående varit en utmaning
för projektägarna. Tillväxtverket har en metodik i krav och
bedömningar utifrån de tre hållbarhetsaspekterna; miljö,
mångfald och jämställdhet. Kraven baseras på om projektet
tillämpar aspekten som verktyg eller medel för att nå projektets
syfte och mål. Då behövs en bakgrundsanalys, en beskrivning
runt tillämpning i genomförandet och en uppföljning.
Kravet för att en ansökan ska gå vidare till beslut är att minst två aspekter måste finnas
med. Samtliga beviljade projekt uppfyller grundkraven, men det är endast hälften av projekten som tillämpar något av aspekterna genom hela projektet, i såväl bakgrundsanalys,
genomförande och uppföljning.
Inclusive Business
Sweden driver
projektet Inclusive
Ventures, med
målet är att fler
små och medelstora företag gör
affärer med eller
har verksamhet i
tillväxt- och utvecklingsländer. Genom
workshops runt
Agenda 2023 och
kontakter på andra
marknader använder de hållbarhet
som verktyg för att
stötta västsvenska
företag.

Det är ökande tillämpning av miljöaspekten
En analys av hur bedömningarna har sett ut sedan programperiodens start visar en förändring över åren. Främst för aspekten miljö är det betydligt större andel av projekten som
beslutades under 2019 som använder sig av den som ett verktyg, jämfört med under 2015.
Majoriteten av de beslutade projekten under 2019 tillämpar miljöaspekten genomgående,
till skillnad från 2015 då det var mindre än en tredjedel. Det var då dessutom två projekt
som inte alls arbetade med miljöaspekten som verktyg. Det syns än med i de ansökningar
som inkom under hösten 2020.

Jämställdhetsaspekten blir också allt tydligare
Det går att se samma ökningar över åren för jämställdhet, om än inte lika tydligt. Det finns
i ansökningarna ofta en grundanalys runt jämställdhet, främst utifrån könsfördelning hos
målgrupp, styrgrupp eller projektmedarbetare. Det finns även projekt som arbetar aktivt
för att specifikt nå kvinnor då de är underrepresenterade inom målgruppen. En större
utmaning är att aktivt arbeta med frågan i genomförandet och att kommunicera hur detta
har skett. Uppföljning av aspekten finns också i en större del av projekten, men främst
utifrån ett internt perspektiv och inte lika ofta för målgruppen.

Mångfald är en fortsatt utmaning
Tillämpningen av mångfaldsaspekten som verktyg för genomförande finns i majoriteten
av projekten. Dock är det i relativt få projekt som aspekten genomsyrar verksamheten och
även följs upp tydligt. Flera ansökningar och projekt lyfter att de har policys och att de
arbetar med frågan, men det är en utmaning att följa upp och att kommunicera hur detta
har skett.
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CORONA HAR STÄLLT KRAV PÅ ÖKAD FLEXIBILITET

Corona har ställt krav
på ökad flexibilitet
Projektet Catalyst
arbetar med den
tillverkande industrin
och har ställt om till
att arbeta mer med
ett företag i taget,
istället för gruppaktiviteter. Där har företaget Plast-Petter
AB deltagit och fått
stöd i att ställa om,
hitta nya samarbetspartners och att
rekrytera. Företaget
anställde nästan 100
personer i samband
med att de började
tillverka visir.

Framrutan drivs
av Business
Region Göteborg
och arbetar med
underleverantörer
inom fordonsindustrin. Målet är ökad
innovationskapacitet
och sin förnyelseförmåga med fokus på
ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. De arbetar
genom ett coachningsprogram och
kommer arbeta med
spridning av goda
exempel.
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En stor utmaning under 2020 har varit Corona och de
samhällsförändringar som har uppstått.
Medel inom programmet har fördelats om för att bättre möta efterfrågan
Under våren gjorde Tillväxtverket en programändring för att bättre möta samhällets
förändrade behov. Ändringen bestod i att flytta medel från insatsområde 1 och 3 till insats
område 2. Grunden var att möjliggöra fler satsningar på de företag som drabbats hårdast
av krisen och att möjligheterna för detta var störst inom insatsområde 2. Europeiska kommissionen möjliggjorde också en flexibilitet för budget inom programmet.

Pågående projekt har anpassat sina insatser
efter de nya förutsättningarna
Flertalet projekt har kontaktat Tillväxtverket och lyft sina utmaningar i verksamheten.
Många projekt arbetar med fysiska arenor, workshops och nätverk som till stora delar
förutsatt att människor möts fysiskt. Dessa har till stor del ställts om till att arbeta digitalt,
möta företagen ett i taget och att i högre grad arbeta med omställning och överlevnad.
Fler projekt har lyft att de nya metoderna skapat nya vägar att nå ut och ser en större
geografisk spridning bland deltagande företag.
Några projekt har haft större utmaningar och pausade sin verksamhet helt eller delvis
under pandemins första tid. Det tog tid att hitta lösningar och arbetssätt främst för projekt
som arbetar med internationalisering och nätverk. Det har skapat en eftersläpning i upp
arbetning av medel och vissa projekt har begärt att förlänga genomförandet.

På kort tid utvecklades och beviljades ett projekt för att minska effekterna
Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Region Halland utvecklade i dialog en kortare
utlysning. Syftet var att snabbt komma ut med nya insatser till de företag som drabbats
hårt av corona. Regionerna lyfte specifikt tillverkningsindustrins underleverantörer som en
utsatt sektor och ett partnerskap mellan flera olika aktörer utvecklade projektet Framrutan.
Det prioriterades av Strukturfondspartnerskapet och insatserna startade under sommaren
2020.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag
i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner.
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag,
och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens
utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på
nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.
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Beslut om överlämnande av projekt för yttrande
om prioritering till Strukturfondspartnerskapet i
Västsverige

Beslut

Beslutfattare: Linnea Hagblom
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Jasmine Heinrup, Mohamed Ben
Abdelhamid, Lovisa Petersson
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2020:2

Motivering till beslut
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning
av EU:s strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga
bestämmelser.
Beslut
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt
med det berörda strukturfondsprogrammet 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 8§
förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder överlämnas till
strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige:
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20292402

Universeum
RISE Research
Institutes of Sweden
AB
Högskolan Väst

UVIG
Avancerade
terapiläkemedel i
Västsverige
Utveckling av elektriska
drivlinor
Samhandling för robust
matproduktion
Totalt insatsområde 1:

20292511
20292524
20292537
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Agroväst Livsmedel AB

Tillväxtverket

Sökt EU-stöd
(SEK)
20 514 684 kr

Föredragande/
Handläggare
Linnea Hagblom
Mohamed Ben
Abdelhamid

4 023 892 kr
1 573 741 kr
1 469 616 kr
27 581 933 kr

Mohamed Ben
Abdelhamid
Linnea Hagblom

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20292526

Business Region
Göteborg AB
CirEko AB (svb)

Innovations- och
entreprenörslyftet
Cirkulär omställning SMF
Västsverige
Totalt insatsområde 2:

20292529

Sökt EU-stöd
(SEK)

Föredragande/
Handläggare
Jasmine Heinrup

4 999 089 kr
Jasmine Heinrup
992 280 kr
5 991 369 kr

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projektägare

Projektnamn

20295242

Business Region
Göteborg AB

Cirkulära affärsmodeller
inom gröna näringar
Totalt insatsområde 2:

1 688 411 kr
1 688 411 kr

Totalt sökt medel:

35 261 713 kr

Beslut om överlämning version 1.0 150424

ÄrendeID

Sida 2(2)

Tillväxtverket

Sökt EU-stöd
(SEK)

Föredragande/
Handläggare
Linnea Hagblom
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Projekt som fått avslag eller återtagits
2020-11-19
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

20292495

Projektägare

Projektnamn

Malmen Montessori

Hur påverkar klassrumsmiljön och
ljudnivån elevernas resultat och
studiero?
Summa

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20292544

Kunskapspartner i
Lund AB

20292531

StyrelseAkademien
Halland

Digital Scorecard - En digital strategi
för SMF inom sälj och marknadsföring
Fler konkurrenskraftiga och hållbara
SME-företag i Halland genom
matchning och styrelsekraft
ENVOLVE - ett transformativt
ekosystem för innovation och
värdeskapande inom jordbruk- och
livsmedelsproduktion i Falkenberg och
Halland
Avsaltning med hjälp av restvärme
från tunga industrier

20292519
20292545
20292520
20292267
20292342
20281026

Falkenbergs
kommun
Helios Innovations
AB
Destination
Falkenberg AB
Fastighetsägare i
Gamlestaden,
Ideellförening
Elicom AB
Internationella
Handelshuset AB West Sweden -

20291953

Projektägare

Melica Ekonomisk
Förening

1 590 000
1 590 000
Sökt EU-stöd
(SEK)

405 200
715 000

823 000
1 315 000

Vårt rullande Skafferi

1 386 010

Levande Gamlestaden
Expansion Elicom AB

2 001 812
2 934 000

TRAFICO MARINA SHARM EL-SHEIKHEGYPTEN
Summa

19 300 000
28 880 022

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID

Sökt EU-stöd
(SEK)

Projektnamn

Klimateffektivt biobaserat filter för
näringsåtervinning, rening och
vattenrecirkulation i landbaserat
vattenbruk
Summa
Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)

400 026
400 026
30 870 048
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PO1.2 Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv: 2020/00443

ESF-stöd
inkommet

Dnr Stödärende

Projektnamn

mål Startdatum

Slutdatum

Organisationsnamn

2020/00599

Elevdriven prao

1.2

2021-12-31

Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad

2021-01-01

6 000 000

PO2.3 Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, dnr 2020/00444

ESF-stöd
slutligt

997 912
997 912

0

ESF-stöd
slutligt

Dnr Stödärende

Projektnamn

mål Startdatum

Slutdatum

Organisationsnamn

ESF-stöd
inkommet

2020/00548

Sätt färg på Västsverige

2.3

2021-01-01

2023-02-28

Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening

10 868 307

2020/00556
2020/00559

På spåret
PUZZELBITEN I LERUM

2.3
2.3

2021-01-01
2021-01-01

2023-02-28
2023-02-28

Infoglob
Lerums centrumförening

50 000 000

7 952 349
9 198 434
28 019 090

50 000 000

ESF-stöd
inkommet
8 388 990
8 388 990

0

ÅTERTAGEN

PO2.3 Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, dnr 2020/00444
Dnr Stödärende

Projektnamn

mål Startdatum

Slutdatum

Organisationsnamn

2020/00552

Arbetsliv och hälsa Nordost

2.3

2022-12-31

SDF Östra Göteborg

2021-01-01

ESF-stöd
slutligt
0

Utlysning 2020-2
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Utveckla Västsveriges konkurrenskraft
Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för
insatser som skapar samverkan inom forskning och innovation, stärker
små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en
mer koldioxidsnål ekonomi.

1) Vem kan söka?
Ni som sö ker stö d ska vara en juridisk person; privat- eller offentligrä ttslig.
En offentligrä ttslig juridisk person kan till exempel vara universitet och hö gskola,
regionfö rbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat
juridisk person ä r aktiebolag eller ideella och ekonomiska fö reningar.
Enskilda nä ringsidkare och privatpersoner kan inte ansö ka om stö det.

Det är också möjligt för organisationer som idag driver pågående projekt med
finansiering av regionala strukturfondsprogrammet Västsverige att ansöka om utökad budget i samband med utökad verksamhet.

2) För vad kan vi söka?

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag och
vara anpassade efter rådande samhällssituation, med effekterna av covid-19. Syftet
är att möta dagens behov hos regionens företag. Därför ska godkänd ansökan innehålla en analys runt företagens förändrade behov utifrån covid-19, på kort och lång
sikt.
Det är även möjligt för pågående projekt att ansöka om utökad budget.

Enskilda företag kan inte beviljas medel för utveckling av egen verksamhet.

Er ansökan ska vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan
beskrivna krav. Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:
•

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation,

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, i regionala styrkeområden.
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•

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, Det är inte
möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument.

Insatsområdet avser bidra till att främja entreprenörskap och/eller stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt och ägna sig åt innovationsprocesser.
•

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i
regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Behovet av insatser för att stödja företag i kris är mycket stort och det är av yttersta
vikt att insatserna kan påbörjas så snart som möjligt. Det kräver även en snabb
handläggning. För att möjliggöra detta behöver er ansökan ha en tydlig logik, med
lättillgänglig analys som kopplar an till mål och aktiviteter som är enkla att följa
upp.
När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl
hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är: miljö, mångfald och jämställdhet.
Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert
projekt. Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling som kopplar an
till integrerade territoriella investeringar.
Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

3) När kan vi söka?
Utlysningen ä r ö ppen: 1 juni 2020 och 2 september 2020
Prioritering sker: 3 december 2020
Ansö kningar om utö kad budget i på gå ende projekt kommer prioriteras lö pande
under hö sten. Tillvä xtverket å terkommer med information.

Om en ansö kan kommer in efter sista ansö kningsdag kommer den att avslå s.

4) Vad är viktigt att veta?

Ansö kningar som har kommit in till Tillvä xtverket ä r allmä nna handlingar. Det
innebä r att Tillvä xtverket ska lä mna ut ansö kan till den som begä r det. Om nå gon
del i er ansö kan innehå ller affä rshemligheter, som bö r omfattas av sekretess, bö r ni
ange det i ansö kan.
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Om ert projekt beviljas stö d innebä r det inte att stö det per automatik betalas ut. En
fö rutsä ttning fö r utbetalning ä r att stö dmottagaren fö ljer bestä mmelserna fö r
stö det.
Tillvä xtverket kan också upphä va ett beslut om stö d helt eller delvis och å terkrä va
stö d om stö dmottagaren inte fö ljer gä llande regler.

Du hittar information om vad som gä ller fö r stö det i Handbok fö r EU-projekt, avsnitt
planera. Vill ni redan innan ansö kan berä tta om och testa er projektidé med
handlä ggare på Tillvä xtverket? Lä s mer om och hä mta mall fö r beskrivning av tidig
projektidé . Mallen ä r ä ven en fö rberedelse infö r de frå gor som ni sedan ska besvara
i ansö kan om ni bestä mmer er fö r att sö ka stö d.

5) Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansö kan ska mö ta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser
och aktiviteter som bidrar till programmets specifika må l och indikatorer som finns
fö r det insatsområ de och den investeringsprioritering som er ansö kan gä ller.
Ansö kningar som inte mö ter dessa krav kommer att avslå s.
EU programmen styrs frä mst av fö ljande dokument:
- Europaparlamentets och rå dets fö rordning 1301/2013
- Europaparlamentets och rå dets fö rordning 1303/2013
- Fö rordning om fö rvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillvä xtverkets fö reskrifter TVFS 2015:1.
Gå till sidan fö r de styrande dokumenten. Fö r er som sö kande och eventuell
stö dmottagare finns en Handbok fö r EU-projekt som vä gledning i arbetet med
projektet. Fö r att ett projekt ska beviljas stö d och fö r att stö det ska betalas ut krä vs
det att de krav och villkor som anges i handboken fö ljs. Handboken uppdateras
kontinuerligt.
Ni kan beviljas medel endast fö r kostnader som uppstå tt inom projektperioden. En
projektperiod kan starta tidigast frå n det datum som ansö kan inkommit till
Tillvä xtverket elektroniskt. Kostnader som uppstå tt innan projektstart gå r ej att få
ersä ttning fö r.

Ni som ansö ker om stö d behö ver ha en god likviditet fö r att kunna genomfö ra
projektet. Utbetalning av stö d sker i efterskott, fö r de kostnader som ä r betalda och
uppfyller ö vriga krav fö r stö dberä ttigande kostnader. Dä rfö r ä r det viktigt att ni
planerar fö r likviditeten i projektet. Det finns dock mö jlighet till fö rskott under vissa
fö rutsä ttningar. Er ansö kan om fö rskott bedö ms av Tillvä xtverket i varje fall. Det ä r
alltså ingen given rä ttighet att få fö rskott.

EU:s så kallade statsstö dsregler begrä nsar mö jligheterna att stö dja fö retag med EUmedel. Dä rfö r ska ni i er ansö kan beskriva hur ert projekt fö rhå ller sig till
statsstö dsreglerna. Ni bedö mer sjä lva om hela projektet på nå got sä tt berö rs
av statsstö dsreglerna. Utifrå n ansö kningsuppgifterna gö r sedan Tillvä xtverket den
slutgiltiga bedö mningen av fö rhå llandet till statsstö dsreglerna.
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Statsstö d kan se ut på må nga olika sä tt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett
fö retag eller en grupp fö retag kan det rä knas som en form av statsstö d. Exempel på
vad så dana insatser kan gä lla:
- Rå dgivning
- Kompetens- eller affä rsutveckling
- Projekt fö r internationalisering
- FoU
- Innovation
- Kluster- och nä tverkssatsningar

Ibland behö vs ett sä rskilt godkä nnande av EU-kommissionen, vilket i så fall krä ver
speciella fö rberedelser. Hä nsyn till statsstö dsreglerna kan också tas genom att
tillä mpa kommissionens regler om så kallat fö rsumbart stö d/de minimis. Då krä vs
inte nå got sä rskilt godkä nnande av EU-kommissionen. Det gä ller också fö r projekt
dä r det ä r mö jligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag. Omfattar ert
projekt exempelvis att stö tta fö retag inom forskning och utveckling kan det vara
mö jligt att ge stö d enligt gruppundantagsbestä mmelserna.
Gå till sidan fö r statsstö d, fö r mer information. Kontakta Tillvä xtverket fö r att
diskutera mö jligheter och villkor, gä rna redan innan ni bö rjar utforma projektet.

6) Hur länge kan projektet pågå?
•
•
•
•
•

Fö rsta mö jliga dagen fö r projektstart ä r det datum då ansö kan kommer in
till Tillvä xtverket.
Projektet kan som lä ngst på gå i 36 må nader med tillä gg fö r 4 må naders
avslutsarbete, totalt 40 må nader.
Vid fö rlä ngning och utö kning av på gå ende projekt gö rs bedö mning av
rimligheten i total projektlä ngd, utifrå n inkommen ansö kan.
Sista datum fö r att genomfö ra aktiviteter inom ramen fö r ett projekt ä r 28
februari 2023.
Sista dag fö r projektperiod, inkl. slutredovisning: 30 april 2023.

7) Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Ert projekt kan få hö gst 40 procent i medfinansiering frå n regionalfonden.
Resterande stö d ska utgö ras av offentliga och/eller privata medel.
Fö rstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stö d.

Programmets totala budget fö r projektstö d under perioden 2014–2020 ä r cirka 493
miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering och ä ndring av
valutakursen).

Hur mycket medel som å terstå r inom respektive insatsområ de ä r beroende av utfall
i på gå ende projekt. Fö r nä rmare information, hö r av er till Tillvä xtverkets kontor i
Vä stsverige.

Sida 4(6)

Tillväxtverket

8) Hur ansöker vi?
Vid ansökan om nytt projekt
Ni ska gö ra er ansö kan via den elektroniska tjä nsten Min ansö kan. Obligatoriska
bilagor till ansö kan finns under Ansö ka och rapportera, ansö k om stö d.
Lä s mer om Min ansö kan och de frå gor och områ den som ansö kan innehå ller i
Handbok fö r EU-projekt på sidan så fyller ni i ansö kan om stö d

Lä s om vad ni behö ver veta, om anvä ndarkonto och om E-legitimation, i Handbok
fö r EU-projekt på sidan innan ni skickar er ansö kan
Vid ansökan om utökad budget och utökad verksamhet
Vid ansö kan om utö kad budget gö rs ansö kan via mail, och det blir formellt en
begä ran om ä ndring av projekt.

Er begä ran om ä ndring ska innehå lla:
• Beskrivning av ä ndringen
• Bakgrund, inklusive analys utifrå n covid-19
• Reviderat budgetfö rslag
• Reviderad finansiering, inklusive medfinansiering
• Reviderad aktivitetslista
• Nya må lvä rden fö r de indikatorer som projektet ska mä ta och fö lja upp
• Reviderade projektmå l och delmå l
• Tillkommande obligatoriska bilagor, som exempelvis medfinansieringsintyg
Skicka den samlade informationen till projektets tilldelade handlä ggare på
Tillvä xtverket. Hä r finns kontaktuppgifter till Tillvä xtverkets kontor i Vä stsverige.

9) Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillvä xtverket bedö mer om en ansö kan uppfyller kraven i fö rordningar, lagar och
fö reskrifter samt anvisningar i Handbok fö r EU-projekt. Tillvä xtverket bedö mer
ä ven ansö kan utifrå n om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning
och utifrå n så kallade urvalskriterier. Handlä ggare på Tillvä xtverket kontaktar alltid
er som sö kande under beredningen.
Ansö kningar som Tillvä xtverket bedö mer uppfyller kraven tas upp fö r prioritering
av Strukturfondspartnerskapet vid deras mö te den 3 december 2020. Ansö kningar
om utö kad budget i på gå ende projekt kommer prioriteras lö pande under hö sten.
Tillvä xtverket å terkommer med information.

Tillvä xtverket ger besked om ansö kan inte kommer att lyftas till prioriteringsmö te.
Vid prioritering av ansö kningar anvä nder Strukturfondspartnerskapet så kallade
principer fö r urval. Lä s mer om vilka de ä r i aktuellt program.

Nä r protokollet frå n prioriteringsmö tet ä r justerat fattar Tillvä xtverket beslut enligt
prioriteringarna.

Sida 5(6)

Tillväxtverket

10) Kontakt
Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg så kan vi ge er feedback på ert
framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen fö r
beskrivning och projektidé eller skicka oss ett utkast från Min Ansökan, via mail.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige. Kontaktuppgifter till Tillvä xtverkets kontor i Vä stsverige.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2

Prioriterigsmöte SFP 3 dec 2020

Bilaga 8

Ärendelista ERUF, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenummer

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

1

20292524

Högskolan Väst/ Utveckling
av elektriska drivlinor

2

20292511

RISE Research Institutes of
Sweden AB/ Avancerade
terapiläkemedel i Västsverige

3

20292537

Agroväst Livsmedel AB/
Samhandling för en mer
robust västsvensk
matproduktion

4

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

1 573 741 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Utveckling av elektriska drivlinor
uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).
4 023 892 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Avancerade terapiläkemedel i
Västsverige uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).
1 469 616 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi för Halland
2014-2020. Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion uppfyller prioriteringsgrunderna
(56%).
7 067 249

Delsumma
20292402 Universeum AB/ Universeum 20 514 684 Prioriteras inte
Visualisering &
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
Innovationsgalleri (UVIG)
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Universeum Visualisering &
Innovationsgalleri (UVIG) uppfyller prioriteringsgrunderna (52%).

Delsumma 20 514 684
SUMMA 27 581 933
Tillgängliga medel för
prioritering samtliga
insatsområden 14 049 292

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Utveckling av elektriska drivlinor
Sökande organisation: Högskolan Väst
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)
Summa 32

Ärendenummer 1

Bilaga 8
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Utveckling av elektriska drivlinor
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Högskolan Väst
Västsverige
20292524
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Projekt
2021-01-01 – 2023-04-30
Västra Götalandsregionen
Samtliga kommuner inom Västra
Götalandsregionen
1 573 741
2 360 614
0
3 934 355
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet syftar till att bidra till en regional och nationell vision att skapa en världsledande
position för svensk industri inom elektrifierade fordon. Högskolan Väst vill realisera denna
vision genom att skapa en konkurrenskraftig infrastruktur som erbjuder "öppen innovation" i en
demonstrator-och laboratoriemiljö. Projektet kommer att implementera ledande forskning för
tillämpning avseende en mer effektiv drivlina med hållbara materialval kopplat till utveckling av
framtidens elfordon. Aktiviteterna i projektet syftar till att stärka kunskapsöverföringen till och
mellan små och medelstora företag med målet att identifiera och tillvarata de möjligheter som
finns inom elektrifieringen som ska leda till en bättre konkurrenskraft inom svensk
fordonsindustri.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Genom ett öppet laboratorium, vid
Produktions Tekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan, möjliggörs samverkan mellan regionens
olika aktörer för att säkerställa ökad internationell konkurrenskraft av hållbar utveckling av
elektriska drivlinor till fordon. Projektet är väl förankrat i regionen, detta är en satsning av stark
strategisk och långsiktig karaktär. Projektet har koppling till Swedish Electromobility Center
(SEC), ett nationellt kompetenscenter för forskning och utveckling av e-mobilitet såsom
elektriska fordon, och kommer specifikt att samarbeta med Uppsala universitet som deltar i
delprojekten. När det gäller näringslivets medverkan så har projektet ett forskningssamarbete
med ett stort företag (Volvo Cars AB) men tanken är att även flera små och medelstora företag
ska involveras. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och
ekonomiska förmågan att genomföra projektet.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3
X

X
X
X

Meriterande Urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 10
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1
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företag med marknader som i princip försvunnit, i
många fall stopp på leveranser och stängda gränser som gjort det svårt eller till och med
omöjligt att bedriva internationell handel. Produktionsstopp, permitteringar och en stor oro
bland personal har försatt både näringsliv och yrkesarbetare i en stor risk för depression.
Samtidigt har krisen också öppnat möjligheter för företag med hög omställningsförmåga och i
många fall har en omställning till olika digitala lösningar skett snabbt.
En stark förmåga till omställning är kritisk för att hantera negativa effekter på näringslivet som
orsakas av corona pandemin. En del av omställningsförmågan består i att utnyttja möjligheter
till kompetensutveckling och i vissa fall förbereda för förändringar av viss verksamhet. I detta
omställningsarbete spelar lärosäten som Högskolan Väst en viktig roll. Särskilt avgörande är
samverkan mellan högskola och näringsliv viktigt för att kunna snabbt möta behov och
samverka effektivt. Vid Högskolan Väst är samverkan med näringslivet särskilt prioriterat. Detta
har särskilt utvecklats sedan 2018 inom den av KKstiftelsen finansierade miljön Primus. Inom
Primus utvecklas ett flertal projekt både inom forskning och avancerat utbildning där vi för
närvarande samverkar med över 110 olika företag.
Med Högskolan Västs profil inom arbetsintegrerat lärande (AIL) och det nätverk för samverkan
som etablerats inom miljön Primus finns resurser och kapacitet för att snabbt kunna möte den
typ av kompetensutvecklingsbehov som följer av Coronapandemin. Energiutmaningen kopplad
mot transportsektorn ses som en av de viktigaste utmaningarna för Sverige vid IEA:s
utvärdering. Då nästan 30 % av världens effektbehov konsumeras i transportsektorn finns stort
intresse för ytterligare utvecklade elektriska framdrivningssystem, som erbjuder en mycket
högre verkningsgrad än förbränningsmotorn och reducerar utsläppen av växthusgaserna till
noll. Ett av målen för Sverige är att till år 2030 reducera utsläppen från fossila bränslen inom
transportsektorn med 70 %. Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen gör att
fordonsindustrin har en alltmer ökande komplexitet som leder till nya behov hos företagen där
kompetensen kan saknas. För att motverka detta är FoU-samverkan en nyckel, där högskolor
och universitet har en stor roll att fylla.
Att vara leverantör eller producent av elektriska fordon på en internationellt konkurrensutsatt
marknad ställer mycket höga krav på kompetens, tillförlitlighet och kvalitet i alla steg av
utveckling och produktion. Ett särdrag för utvecklingen av elektrifieringen av elfordon är att
utvecklingen går enormt fort och både marknad och konkurrensen är mycket differentierad.
Forskning, innovation och förmågan att omställa detta till kapacitet inom utveckling och
produktion är avgörande för förmågan att bli framtidens ledare inom området. Ett stort antal av
de branschledande företag inom området har identifierat de mest kommersiellt viktiga
teknikerna inom elektrifiering av fordon vilket bland annat omfattar krav på implementering av
nya mgnetiska material och ett vidareutvecklat kontrollsystem för den typen av elektrisk motor.
Detta projekt avser adressera samtliga dessa tekniker där ett stort antal företag i regionen ingår
i Högskolan Västs nätverk och utgör direkta mottagare av utvecklad forskning för
implementering i bättre produktionsprocesser. Projektets upplägg med samverkan mellan
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akademi och näringsliv ger mycket goda förutsättningar för att projektresultat skall komma till
industriell användning. Projektet kommer därmed att skapa en ökad kompetens, ökat
internationell konkurrenskraft för utvecklingen av elektrifiering av framtidens fordon och
starkare marknadsposition för alla medverkande företagen samt genom nationell och
vetenskaplig spridning av kunskap medföra utveckling av industrin inom inom alternativ
magnetisering inklusive kontrollsystem kopplat till elfordon.

Omvärld och samverkan
Fordonsindustrin är en av Sveriges och Västsveriges största och mest betydelsefulla industrier
med en viktig internationell ställning, bestående av OEM-företag (Original Equipment
Manufacturers, producenter, såsom bland annat AB Volvo, Volvo Cars och Scania) och
leverantörer, som ofta är små och medelstora företag. Totalt uppskattas fordonsindustrin
sysselsätta ca. 140 000 personer, där en multiplikatoreffekt för varje arbete i fordonsindustrin
uppskattas generera ytterligare två arbeten. Det är därför av nationellt och regionalt intresse att
fordonsindustrin är framgångsrik då det annars kommer att få stora negativa konsekvenser för
hela samhället, med arbetslöshet och minskad tillväxt som resultat.
Högskolan Väst är sedan 2019 medlem inom Swedish Electromobility Center (SEC), ett
nationellt kompetenscenter för forskning och utveckling av e-mobilitet, såsom elektriska fordon,
hybridfordon och laddningsinfrastruktur. SEC, värd av Chalmers med både akademiska och
industriella medlemmar, bedriver branschrelevant forskning och studerar olika tekniker för att
bedöma deras potential.
Detta projekt utgör ett mycket värdefullt komplement till det gemensamma forskningsområdet,
där tex nya tekniska lösningar kopplade till SEC kan verifieras i laboratoriet detta projekt
kommer bygga upp. Genom SEC får även Högskolan Väst insikt i vad de stora industriella
fordonsföretagen och annan akademi har för fokus gällande FoU och kunskapsutbytet som sker
genom interna konferenser och webseminarium är värdefull information till den operativa
ledningsgruppen. Denna ansökan är tänkt som en förstärkning av den forskning som idag
bedrivs vid Högskolan Väst, nationell akademi och SMF. Dessutom kommer det fullskaliga
laboratoriet som byggs upp under projektets gång visas upp för teknikleverantörer och
tillverkande företag, till exempel genom workshops där små och stora företag deltar och kan dra
nytta av varandras erfarenheter. Då Uppsala universitet har en lång erfarenhet av uppbyggnad
av laborativ uppbyggnad gällande fullskaliga experiment av kraftelektronik och elektriska
maskiner är de i högsta grad involverade i projektet och sitter med i den operativa
ledningsgruppen redan från start. De bidrar specifikt med expertis inom kraftelektronik,
styrsystem och elektromagnetisk design samt experimentell utrustning, medverka i det
experimentella arbetet och aktivt medverka i seminarier som kommer att genomföras i
projektet. Uppsala universitets laborativa avdelning har dock en stor strategisk skillnad jämte
detta föreslagna projekt, vilket är den unika kopplingen till den regionala och nationella
industrin detta center har, vilket kommer leda till en spetskompetens inom forskning gällande
elektrifiering som har utgångsläge, krav och frågeställningarna direkt från industrin. Detta
kommer ge ett unikt tillfälle för de aktiva forskarna, doktoranderna samt företagen att
tillsammans så snabbt och effektivt nå nya hållbara tekniska lösningar som både ökar regionens
konkurrenskraft och uppmärksamhet gällande forskning.
Projektet kommer att arbeta aktivt med att sprida kunskap om projektet och dess resultat såväl
regionalt som nationellt och internationellt genom populärvetenskapliga kanaler och
vetenskapliga konferenser och journaler. I dessa sammanhang ges vederbörligt erkännande till
projektet och dess stöd för olika insatser och resultat.
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Koppling till det regionala näringslivet
Fordonsindustrin i Västra Götaland har en stor betydelse for den regionala ekonomin. År 2014
stod branschen för en direkt sysselsättning på cirka 31 000 personer fördelat på ungefär 150
företag. Fordonstillverkarnas pågående omställning till eldrift är den största strukturförvandling
som branschen upplevt och den påverkar redan fordonstillverkarna, deras underleverantörer
och många andra företag. De omedelbara effekterna syns bland företag som producerar
komponenter till konventionella fordon, såsom transmission, avgas- och bränslesystem.
Projektet behandlar transmission och framdrift, ett område där det finns ett skriande regionalt
kompetensutvecklingsbehov. Såväl fordonskomponentgruppen (underleverantörsindustrin)
som fordonstillverkarna har identifierat behovet av stöd från akademin i sin omställning.
Projektets upplägg har utgått från detta företagsbehov. Projektet fokuserar på att vidareutveckla
de goda positioner som västsvensk industri redan under lång tid etablerat inom
transportsektorn. Projektet kommer att utgå från denna etablerade kompetensbas och fokusera
på hur forskning i absolut framkant avseende alternativ magnetisering inklusive kontrollsystem
kopplat till elfordon kan utnyttjas i produktionskedjan i syfte att öka den västsvenska industrins
tekniska kompetens, innovationsförmåga och tillämpning inom den snabba utvecklingen av
elektrifiering av fordon.
Närheten mellan Högskolan Väst och Västsveriges industri, till exempel fordonsindustrin, har
skapat ett unikt och långvarigt samarbete, som visar sig tydligt då olika undervisnings- och
forskningsområden formas och växer fram. Genom branschråd flera gånger per år med 10-15
representanter från regional industri, så som Volvo Cars, NEVS, CEVT och T-Engineering får
Högskolan Väst direkt feedback på förslag, idéer och får information gällande branschens behov.
Branschråden är mycket uppskattade av samtliga parter och ger mycket viktiga information då
prioriteringar och fokus växer fram inom högskolan. Effektivisering av delsystem och
komponenter i drivlinan samt hållbara materialval är exempel på strategiskt identifierade
områden för att regionens företag skall kunna bibehålla och öka sin konkurrenskraft.
Uppsökande verksamhet och workshops i samverkan med SMF kommer att vara en del i
projektet. För att kunna genomföra projektet på bästa möjliga sätt har olika strategiska partners
kopplats till projektet. Volvo Cars är av central vikt för projektet och kommer att bistå med:
expertis inom drivlinor, specificering av randvillkor, indata krav och begränsningar, industriellt
relevanta problemställningar, medverkan i experimentellt arbetet och medverka aktivt i
seminarier som kommer att genomföras i projektet. Den specifika kompetens som storföretagen
och högskolan besitter inom konstruktion och utveckling av elektriska drivlinor är mycket
central för att kunna höja SME företagens kompetens inom området. Även Uppsala universitet
kommer vara inblandad i projektet, där de bidrar specifikt med expertis inom kraftelektronik,
styrsystem och elektromagnetisk design samt experimentell utrustning, medverka i det
experimentella arbetet och aktivt medverka i seminarier som kommer att genomföras i
projektet. Exempel på andra strategiskt identifierade företag är NEVS, T-engineering och CEVT.
Kompetensutveckling inom dessa områden är en förutsättning för fortsatt tillväxt då
fordonsindustrin identifierats som en nyckelteknologi. För att stärka och målanpassa
kunskapsöverföring till små och medelstora företag kommer dessutom en kontinuerlig dialog att
föras med fordonskomponentgruppen, IUC-Väst, Trygghetsrådet, Innovatum där behov och
planering av kunskapsutbyte identifieras.
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EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål
Det överordnade målet för detta projekt är att skapa en bättre konkurrenskraft inom svensk
fordonsindustri, genom en mer effektiv drivlina med hållbara materialval. För att uppnå detta
ska projektet bland annat resultera i ett fullskaligt laboratorium bestående av modern
experimentell utrustning. Projektet skall erbjuda SMF en mötesplats med akademin och
forskningsinstitut för att identifiera och tillvarata de möjligheter som finns inom elektrifieringen
genom gemensamma projekt.
Övergripande målsättningar för projektet:
• Öka kunskapen i Västsverige gällande elektriska maskiner med alternativ magnetisering
inklusive kontrollsystem 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 utbytet mellan elektrifierade fordon och annan transport och fordonsindustri i
regionen för ökad konkurrenskraft och tillväxt
• Att öka västsvenska SMF företags deltagande i nationella och europeiska satsningar
inom elektrifiering av transporter
• Att katalysera överföring av kunskap mellan akademi, större företag och SMF
• Att öka nyttan av Västsveriges fordonsutveckling och transportsektorn genom ökad
konkurrenskraft hos regionens företag
Projektet är en del mot en regional och nationell vision att skapa en världsledande position för
svensk industri inom elektrifierade fordon. Högskolan Väst vill nu realisera denna vision genom
att skapa en konkurrenskraftig infrastruktur som erbjuder "öppen innovation" i en högklassig
test- och demonstratormiljö genom att implementera ledande forskning för tillämpning
avseende alternativa magnetiska material inklusive kontrollsystem kopplat till utveckling av
framtidens elfordon.
Specifika mål för projektet:
1. Laboratorium: Bygga upp ett laboratorium för fullskaliga verifierande experiment.
Laboratoriet kommer att innehålla modern utrustning, bla kraftelektronik och
mätteknik, med plats för testning av fullskaliga motorer anpassade till transportsektorn.
Utrustningen och möjligheten till de fullskaliga verifierande experiment som de ger
möjlighet till bildar en plattform som skall användas under projektet för att ge regionens
företag nya möjligheter, stärkt konkurrenskraft samt skapa nya arbetstillfällen.
2. Ökad FoU: Projektet leder till en ökad extern forskningsfinansieringen och att fler
regionala företag, inklusive SMF, får möjlighet att delta i EUs ramprogram.
3. Tekniska lösningar Genom laboratoriet ska en fullskalig högeffektiv ferritbaserad
elektrisk motor, fri från magnetiskt material Nd2Fe14B, och dess kontrollsystem
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designas och experimentiellt utvärderas. Genom presenterade resultat gällande
verkningsgrad och levererat moment vid varje varvtal, kan vi ha en stor påverkan på
arbetet med omställning till elektrifiering av fordonsflottan.

Målgrupper
Primär målgrupp:
Den primära målgruppen för projektet är företag inom fordonsindustrin knutna till
elektrifieringen samt deras underleverantörer, oftast SMF. Majoriteten av företagen inom
fordonsindustrin i Västra Götaland, cirka 68 procent är mindre företag med upp till 9 anställda.
Fjorton procent har mellan 1049 anställda och 12 procent har mellan 50 och 249 anställda.
Resterande 6 procent av fordonsindustrin, består av större företag med 250 eller fler anställda.
Genom projektet får då underleverantörer i Västra Götaland, främst SMF, en möjlighet att delta i
forsknings och utvecklingsprojekt inom elektrifieringen av fordonsflottan och därmed en chans
att ventilera åsikter de tycker är viktiga. Aktiviteterna i projektet syftar till att stärka
kunskapsöverföringen till (och mellan) små och medelstora företag. Detta bland annat genom
information, workshops och seminarier särskilt riktad mot fordonsindustrin.
Sekundär målgrupp:
Den sekundära målgrupp är övrig tillverkande industri i Västsverige som kännetecknas av ett
flertal starka globala aktörer inom fordonsindustrin som VolvoCars, Volvo AB och Scania; men
även nya internationella aktörer specifikt inom elfordonsutveckling som Nevs, Cevt och TEngineering, Styrkan i regionens är den starka tradiotionen inom fordonsutveckling och
produktionsteknologi. På ett litet regionalt område internationellt samlas flera olika
kompletterande aktörer inom ledande fordonsutveckling. Genom en gemensam plattform, inom
detta projekt, möjliggörs en öppen arena för samverkan och utbyte av kompetens och
samverkan inom ett icke konkurrerande FoU laboratorium.
Andra exempel på sekundära målgrupper är nyckelkomponenttillverkare, processutvecklare,
samt leverantörer som tillsammans skapar ett produktflöde och komplett försörjning till
regionens slutprodukttillverkare och för export till övriga världen. Dessa målgrupper är
avgörnade för regionens livskraft då det är dessa underleverantörer och ofta SMF som står för
den stora andelen av anställningar inom regionens produktionsindustri.
Dessutom har Högskolan forskning och projektet koppling till industriella processer, interaktion
mellan människa och maskin samt arbetsmiljö som är viktiga för omställningsarbete till nya
industriella processer och särskilt vid denna typ av omvälvande teknikskifte som elektrifiering
av transporter och fordon medför. Projektet med dess laboratorium kommer att ge mycket
positiva bidrag till utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Genom
utbildning på högsta nivå säkrar vi en långsiktig kompetensförsörjning till regionens företag och
genom att fungera som en nationell resurs inom området säkrar vi även en stabil verksamhet vid
Högskolan Väst och dess roll som drivande kraft i regionen. Dessutom, genom
kompetenscentrumet kan SMF få kontakt med studenter men även erbjudas avancerad
utbildning inom områden som tex kraftelektronik och elektromagnetism. Autonoma fordon
förväntas att vara en riktigt omvälvande trend i fordonsindustrin och företagen behöver i
nuläget nya funktioner utöver de traditionella för att vinna konkurrensfördelar på den globala
marknaden. Förutsättningarna omfattar tekniskt även elektrifiering och artificiell intelligens
som i sin tur ställer krav på kompetens inom IT och systemdesign, men även elkraftteknik och
programmering med mera. Att ligga i framkant inom autonoma fordon under de närmste åren
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anses avgörande för att hänga med när självkörande personbilar och autonoma fordon slår
igenom stort.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet kommer genom laboratoriet och dess forskning kopplat till elektrifieringen av
fordonsflottan bidra till en ökad kompetens, ökad konkurrenskraft och nya möjligheter för
tillverkande företag i regionen.
Projektet kommer därmed att öka livskraften och snabba upp tillväxten hos dessa företag.
Genom projektet får regionens näringsliv tillgång till högskola/universitet och institut med
betydande kompetens inom elektriska drivlinor. Denna kompetens utgör en resurs för
utveckling av näringslivet. Genom samverkan förstärks möjligheten att ge företag med olika
behov av utvecklingsnivå rätt hjälp. Detta förväntas ge:
• ett ökat antal SMF som deltar i forskningsprojekt
• nya arbetstillfällen
• ökad kompetens hos SMF
• ökade externt finansierade FoU-resurser.
Genom den experimentella utrustning laboratoriet kommer projektet vidareutveckla olika
tekniska lösningar, publicerbara resultat som kommer presenteras i internationella journalen
och konferenser vilket ökar upp intresset och ger högskolan och regionen ytterligare
uppmärksamhet och intresse. Nya metoder för utveckling och tillverkning av produkter inom
elektrifierade fordon ger nya arbetstillfällen och ökade externfinansierade FoU-resurser.
Projektet har en stark anknytning till de horisontella kriterierna främst genom att elektrifiering
dramatiskt minskar användandet av fossila bränslen, miljöpåverkan och resursförbrukningen.
Kunskaper om inom alternativ magnetisering inklusive kontrollsystem kopplat till elfordon och
möjligheter för tillämpning inom fordonsindustrin ger bättre möjligheter internationell
konkurrenskraft inom detta område som inom några år förväntas förändra hela
transportsektorn. Arbetet inom projektet vilar också på utgångspunkten om jämställdhet samt
lika möjligheter och ickediskriminering. Som ett resultat inom projektet med högre krav på
kunskap är det till fördel att engagera bredd kompetens och erfarenhet som vi ska säkerställa att
skapa en jämnare könsfördelning i annars mansdominerade branscher. Samma gäller för lika
möjligheter och ickediskriminering för alla medverkande i projektet och dess partners, där vi
anser att jämn könsfördelning och etnisk bakgrund är till stor fördel för en stark FoU och
innovationsmiljö och samverkan.

Förväntade effekter på lång sikt
•

•
•

Ekonomiskt: kombinationen av elkraft och fordonsindustri genererar kunskaper, nya
produkter och nya former av industriellt samarbete. Den starka positionen och möjlighet
till internationell konkurrenskraft inom Västsveriges produktions, och fordonsindustri
driver på innovationen och bidrar till konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb.
Strategiskt: fordonsindustrin och en upprätthållen stark konkurrenskraft är avgörande
för regionen, Sverige och EU som betydelsefull aktör på världsscenen och bidrar till dess
ekonomiska och politiska oberoende.
Miljömässigt: genom minskad användning av fossila bränslen, minskning av
koldioxidutsläpp skapas förutsättning för at nå de klimatmål som är avgörande för
framtiden På detta sätt bidrar projektet till målen för strategin Europa 2020 om smart
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och hållbar tillväxt för alla. En bättre anpassad industriell produktion i samklang med
utveckling av effektivare sätt att nå hållbara transporter i framtiden.
Utveckling och innovation i om detta område är i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030; särskilt Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Mål 12: Hållbar
konsumtion och produktion. Projektet utgör ett mycket värdefullt komplement till den forskning
som idag bedrivs på Högskolan Väst, som idag saknar experimentell utrustning i den omfattning
som krävs. Projektet kommer även stärka forskningssamverkan mellan Högskolan Väst och
regionala SMF och nationell akademi, till exempel Uppsala universitet, och erbjuda en naturlig
mötesplats där även teknikleverantörer och tillverkande företag kan, genom till exempel
workshops, delta och utbyta erfarenheter.
Vidare, långsiktigt ger projektet förutsättningar för det regionala näringslivet att möta global
konkurrens genom ny teknikutveckling och experimentell utrustning. Innovationer och
samverkansprojekt ger nya affärsmöjligheter som skapar nya företag och nya jobb i befintliga
företag. Genom projektet kommer Produktionstekniskt Centrum (PTC) ha etablerat en
särställning i landet inom området alternativ magnetisering inklusive kontrollsystem kopplat till
elfordon vilket kommer att utgöra en kraftfull resurs för såväl det regionala näringslivet som
nationellt. Genom den samverkansstrukturen kommer även ytterligare en pusselbit läggas för
att realisera vår vision att skapa en världsledande position för svensk industri inom
elektrifierade transporter.
Projektet är således en del i en gemensam strategi i arbetet för att koordinera olika initiativ
inom produktionstekning och elektrifiering som erbjuder öppen innovation i en högklassig testoch demomiljö där ett flertal teknologier för elektrifiering och fordonsindustri finns
representerade. Projektet kommer att etablera en öppen mötesplats för fordons och
elektrifiering möts tillsammans med universitet och institut för att identifiera och tillvarata de
möjligheterna och i icke konkurrerande forskning möte gemensamma utvecklingsbehov. Man
kan också förvänta sig ett ökat antal innovationer och forskningsbaserade spin-off-företag, ett
ökat antal SMF som deltar i forskningsprojekt även internationellt. Utveckling leder till starkare
konkurrenskraft för elfordon och underleverantörer till fordonsindustrin ger nya arbetstillfällen
i Västsverige och ökad internationell positionering.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Högskolan Väst är sedan 2019 medlem inom Swedish Electromobility Center (SEC), ett
nationellt kompetenscenter för forskning och utveckling av e-mobilitet, såsom elektriska fordon,
hybridfordon och laddningsinfrastruktur. SEC, värd av Chalmers med både akademiska och
industriella medlemmar, bedriver branschrelevant forskning och studerar olika tekniker för att
bedöma deras potential.
Detta projekt utgör ett mycket värdefullt komplement till det gemensamma forsknings-området,
där tex nya tekniska lösningar kopplade till SEC kan verifieras i laboratoriet detta projekt
kommer bygga upp. Genom SEC får även Högskolan Väst insikt i vad de stora industriella
fordonsföretagen och annan akademi har för fokus gällande FoU och kunskapsutbytet som sker
genom interna konferenser och webseminarium är värdefull information till den operativa
ledningsgruppen. Genomförandet av projektet kommer att ske genom samarbete av
projektdeltagarna. Högskolans forskande personal, Uppsala universitet och tex Volvo Cars
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kommer att delta i delprojektens genomförande tillsammans med olika samverkande små och
medelstora företag.
I projektgruppen återfinns också personal som ansvarar för den ekonomiadministrativa delen.
Högskolan har många goda erfarenheter av samverkan mellan företag, forskare och studenter
för såväl själva projektets tekniska genomförande som för kunskapsspridning och
kompetenshöjning. Projektet knyter till sig en operativ ledningsgrupp bestående av forskare
från Högskolan Väst och Uppsala Universitet. Den operativa ledningsgruppen ansvarar för
koordination mellan akademi, institut, företag och centret. Till hjälp har ledningsgruppen en
referensgrupp bestående av representanter från medverkande företag och institut. För att
kunna genomföra projektet på bästa möjliga sätt har olika strategiska partners kopplats till
projektet.
Volvo Cars är av central vikt för projektet som forskningssamarbetespart och kommer att bistå
med: expertis inom drivlinor, specificering av randvillkor, indata krav och begränsningar,
industriellt relevanta problemställningar, medverkan i experimentellt arbetet och medverka
aktivt i seminarier som kommer att genomföras i projektet. Även Uppsala universitet kommer
vara inblandad i projektet, där de bidrar specifikt med expertis inom kraftelektronik, styrsystem
och elektromagnetisk design samt experimentell utrustning, medverka i det experimentella
arbetet och aktivt medverka i seminarier som kommer att genomföras i projektet.
Projektet syftar även till att bygga upp ett långsiktigt samarbete med den kompletterande
verksamheten Assar Gabriels center i Skövde. Då Assar Gabriels center bedriver forskning
gällande produktionsutveckling av drivlinor kan ett väldigt givande samarbete byggas upp.
Genom en tidig kontakt kan utvecklingen och de tekniska lösningarna gällande den elektriska
maskinen och kontrollsystemet göras med ett produktionstänk, sprunget från Assar Gabriel
Center, direkt från start. Exempel på andra strategiskt lokalt identifierade företag är Nevs, Tengineering och CEVT. Kompetensutveckling inom dessa områden är en förutsättning för
fortsatt tillväxt då fordonsindustrin identifierats som en nyckelteknologi. Projektet kommer att
genomföras vid Högskolan Väst (HV) i Trollhättan. Högskolan är en öppen arena där akademi,
institut och företag samarbetar med forskning och teknisk utveckling. Vid alla rekryteringar
kommer jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering att särskilt beaktas. Högskolornas
riktlinjer för lika villkor, jämställdhetsplan och arbetsordning mot trakasserier och kränkande
särbehandling tillämpas i all projektverksamhet. Detta är grunden till en väl fungerande
arbetsplats som i sin tur borgar för ett resultatinriktat projekt.

Arbetssätt
Arbetssättet i projektet baseras på en lång och bred erfarenhet hos Högskolan Väst, PTC och
ledande forskare att koordinera omfattande projekt, både regionalt, EU strukturfonder och
medverka i internationella EU FP7 och H2020 program. En styrka som Högskolan Väst arbetat
med under många år är etablering av ett omfattande samverkansarbete med näringslivet som
finns representerat i varje delprojekt med direkta arbetsinsatser och deltagande från
näringslivets projektpartners. Att forskningen vid PCT sker i samverkan med industrin är också
ett avgörande kriterium för den nyligen utnämnda KK-miljön PRIMUS för Högskolans forskning
och utbildning inom produktionsteknologi och lärande.
Projektet kommer i huvudsak att utföras som delprojekt baserat på utveckling av det
experimentella laboratoriet i samverkan mellan deltagarna. Ledningsgruppen kommer se till att
delprojekten jobbar med relevanta industriella frågeställningar tillsammans med de krav som
medverkande företag har framfört. Verksamheten är förlagd till Högskolan Väst och därigenom
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synlig för en bred publik med tekniskt intresse såväl regionalt, nationellt som internationellt
genom de nätverk som Högskolan Väst ingår i. Det är flera faktorer som tillsammans kan ge en
unik utvecklingsmiljö för samproduktion och arbetsintegrerat lärande. Denna högteknologiska
utrustning, fysiskt lokaliserad i en reell industrimiljö, möjliggör dagliga möten mellan
högskolepersonal, studenter och industripersonal vilket i sin tur möjliggör en direkt anpassning
och implementering av forskningsresultat i industriell produktion.
Industrisamarbetsparterna skapar ett projektnätverk som ger samproduktionsförutsättningar
där varje partner får unika möjligheter att utnyttja sin specialistkompetens och ger därmed
projektet en unik möjlighet för samproduktion mellan akademi/näringsliv, vilket även möjliggör
snabbt nyttiggörande av forskningsresultat och direkt implementering i industriell miljö. Nyttan
för respektive partner är uppenbar och omedelbar då ingen part skulle ensamt eller enbart
tillsammans med högskolan kunna genomföra projektet. Syftet är att arbeta med
problembaserad FoU där verksamheten blir en drivkraft i företagens egen utveckling gällande
konkurrenskraft både på kort och lång sikt.
Genom samverkan med företag kommer vi att involvera dessa i FoU-verksamheten.
Resultatspridning sker regelmässigt genom öppna seminarier och kurser. De aktiviteter som
planeras för att föra ut resultat till identifierade målgrupper är främst genom dessa kanaler d.v.s.
via uppsökande verksamhet samt seminarier. Sedan tidigare har Högskolan Väst som enda
lärosäte i Sverige det nationella ansvaret för att utveckla arbetsintegrerat lärande. Studenter kan
också engageras genom praktik och examensarbeten inom projektet. Dessa studenter har då
delar av projektets resultat och arbetssätt med sig när de går ut i näringslivet till andra företag.
Resultat från projektet kommer kontinuerligt att läggas ut såväl på högskolornas hemsidor som
på projektets egen hemsida. En självklarhet är att de riktlinjer som anges av Tillväxtverket
(logotyp, webbplats, affisch, skylt och plakett) kommer att följas till fullo. HV omfattas av Lagen
om offentlig upphandling (LOU). Upphandling kommer att ske i början av projektet.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Webb, skyltmaterial etc, SMF
workshops, Populärvetenskapliga och
vetenskapliga publikationer.
Inbjudningar och
informationsspridning för
kunskapsöverföring från genomförda
workshops och seminarier till SMFs.
Projektavslutning inkluderande
projektrapportering, utvärdering av
resultat. Presentation av
projektresultat, webb, rapporter,
publikationer, videofilmer,
slutseminarium för SMF. Säkerställa
en kontinuitet av samverkan och
nätverk med rutiner för fortsatt
gemensam utveckling och samverkan.
Utvärdering sker kontinuerligt genom
kompetens internt vid Högskolan
Väst. Genom Högskolan fokus på

Avslutsarbete

Utvärdering och
lärande
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Startdatum Slutdatum
2021-01-01 2023-02-27

Kostnad

2023-03-01 2023-04-30

60 000

2021-01-01 2023-04-30

450 000

70 000
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Aktivitet

Beskrivning

Projektledning

Delprojekt Elektrisk
Motor

Analytiska och
numeriska
beräkningar
Seminarier/workshop

Experimentellt arbete
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arbetsintegrerat lärande och följer
projektlogik, process, samt
utvärdering av genomförda
delmoment. Tillsammans med
forskare inom industriellt
arbetsintegrerat (I-AIL) lärande
skapas en plan för
utvärderingsarbetet för att följa och
utveckla arbete mot nyckelaktiviteter
och projektets mål i form av nyckeltal,
där särskilt kunskapsöverföring till
SMFs är en viktig del av I-AIL.
Innefattar projektledning,
administration och ledningsgrupp .
Ledningsgruppen ansvarar även för
att stärka samverkan mellan
deltagande företag, akademin och
andra FoU-aktörer.
Huvudaktiviteten kommer att
genomföras i nära samverkan med
industri, akademi och Högskolan Väst.
SMF företag kommer att identifieras
parallellt under respektive
huvudaktivitets genomförande. Vilka
företag som kommer att involveras
beror på resultat som framkommer i
genomförandet.
Fokus på de teoretiska beräkningarna
- pågår under hela projekttiden.
Seminarier/workshops genomförs för
att nå bred kunskapsöverföring från
projektet och utbyte mellan företag
och är den delaktivitet som är riktat
mot företag med särskilt fokus på att
nå SMFs. Genom specifika
sammankomster arbetas
gemensamma planer fram, som både
kan genomföras inom ramen för den
aktuella huvudaktiviteten men även
till andra insatser som gemensamma
ansökningar till andra
forskningsfinansiärer.
Det experimentella arbetet inkluderar
uppbyggnad av motor samt
experimentell verifiering. Resultaten
från den experimentella verifieringen
kommer ge information nödvändig

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2023-04-30

315 000

2021-01-01 2023-04-30

1 300 000

2021-01-01 2023-04-30

500 000

2021-01-01 2023-04-30

700 000

2022-06-01 2023-04-30

100 000
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Aktivitet

Beskrivning

för att nå projektmålen. De
medverkande externa parterna är
med genom tex ingå i en
referensgrupp.
Delprojekt
Huvudaktiviteten kommer att
Kontrollsystem
genomföras i nära samverkan med
industri, akademi och Högskolan Väst.
SMF företag kommer att identifieras
parallellt under respektive
huvudaktivitets genomförande. Vilka
företag som kommer att SME som
kommer att involveras beror på
resultat som framkommer i
genomförandet.
Uppbyggnad av
Fokus på de teoretiska beräkningarna
simuleringsmodeller
- pågår under hela projekttiden.
Experimentellt arbete
Det experimentella arbetet inkluderar
uppbyggnad av kontrollsystemet med
dess hårdvara. Kontrollsystemet
uppgift är att styra och kontrollera
motorn, det experimentella arbetet är
därmed högst väsentligt inom
Huvudaktiviteten Kontrollsystem. De
medverkande externa parterna är
med genom tex ingå i en
referensgrupp.
Seminarier/workshops Seminarier/workshops genomförs för
att nå bred kunskapsöverföring från
projektet och utbyte mellan företag
och är den delaktivitet som är riktat
mot företag med särskilt fokus på att
nå SMFs. Genom specifika
sammankomster arbetas
gemensamma planer fram, som både
kan genomföras inom ramen för den
aktuella huvudaktiviteten men även
till andra insatser som gemensamma
ansökningar till andra
forskningsfinansiärer.
Integrering av
Under andra halvan av projekttiden
kontrollsystem och
integreras de två huvudaktiviteterna
Elektrisk motor
och hela systemet börjar utvärderas
tillsammans genom fullskaliga
experimentella tester. De
medverkande externa parterna är
med genom tex ingå i en
referensgrupp.
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2023-04-30

1 000 000

2021-01-01 2023-04-30
2021-06-01 2023-04-30

400 000

2021-01-01 2023-04-30

100 000

2022-01-01 2023-04-30

750 000

500 000

version 1.0 160222

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

Värde
10
15

Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

10

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

10

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Andel företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
- Företagens (produkt- och/eller processinnovativa, 10-249 anställda) utgifter för sin egen FoUverksamhet
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2021
864 490
893 329
1 757 819
1 757 819
1 757 819

2022
882 584
912 027
1 794 611
1 794 611
1 794 611

2023
187 829
194 096
381 925
381 925
381 925

Totalt
1 934 903
1 999 452
3 934 355
3 934 355
3 934 355

2021

2022

2023

Totalt

703 128
351 564
1 054 692
1 054 692

717 844
358 922
1 076 766
1 076 766

152 771
76 385
229 156
229 156

1 573 743
786 871
2 360 614
2 360 614
0

Finansiering

2021

2022

2023

Totalt

EU-medel

703 127

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Högskolan Väst
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat finansiering

Stöd
717 845

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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152 769

1 573 741

40%
40%
40%
60%
0%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Avancerade terapiläkemedel i Västsverige
Sökande organisation: RISE Research Institues of Sweden AB
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

3 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

5 (8)
Summa 31

Ärendenummer 2

Bilaga 8
Ärendenummer 2
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Avancerade terapiläkemedel i Västsverige
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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RISE Research Institutes of Sweden AB
Västsverige
20292511
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2020-10-01 – 2022-12-30
Västra Götalandsregionen
Samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen
4 023 892
6 075 600
0
10 099 492
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Syftet i projektet är uppbyggnad och etablering av en forsknings- och innovationsinfrastruktur
för utveckling, kommersialisering och användning av avancerade terapiläkemedelutveckling i
Västsverige. Projektet ska tillgängliggöra kompetens och infrastruktur som kommer att kunna
användas för tillämpad forskning samt tidiga produktvalideringsåtgärder. Projektet kommer att
stötta företag, främst små och medelstora företag, i kritiska faser i sin FoU. Utgångspunkten är
de behovs- och gapanalyser som tidigare gjorts kring det västsvenska näringslivets och
sjukvårdens behov inom avancerade terapiläkemedelutveckling. Utifrån det kommer insatserna
i projektet att leda till etablering av effektivare processer för utveckling, kliniska studier och
implementering i vården av avancerade terapier.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Life Science”. Förnyelsenivån är hög, eftersom det anges att i dagsläget finns
inga aktörer vare sig i regionen eller Sverige som kan erbjuda infrastrukturer och kompetenser
för avancerade terapiläkemedelutveckling. Samverkansupplägget är av strategisk karaktär.
Samverkansparterna kommer under projektets gång se till att ta fram en långsiktig plan för hur
samarbetet ska fortsätta efter projektets slut något som är avgörande för fortsatt samarbete
mellan akademi, industri och/eller sjukvård inom terapiläkemedelutveckling. Sökande
organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 10
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X
X

1
X
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Västra Götalandsregionen

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Idag behandlas sjukdomar oftast med mer eller mindre effektiva läkemedel baserade på små
molekyler eller biologiska molekyler riktade mot symptomlindring. Fortfarande saknas dock
effektiva behandlingar för många vanliga sjukdomar samt för sällsynta men mycket svåra
sjukdomar. Miljontals människor världen över saknar således effektiva läkemedel för sin
sjukdom, vilket innebär ett enormt lidande för patienter och anhöriga, samt stora kostnader för
samhället.
Avancerade terapiläkemedel (på engelska: Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP)
baseras på gener, celler och vävnader och utgör en viktig del av precisionsmedicinen. De öppnar
helt nya möjligheter för framtidens sjukvård och kan erbjuda överlägset effektiva behandlingar
mot, och i vissa fall till och med bota, många svåra sjukdomar som i dagsläget saknar effektiva
läkemedel. Komplexiteten hos ATMP jämfört med traditionella molekylbaserade läkemedel
innebär dock nya utmaningar för både utvecklare och användarna i hälso- och sjukvården.
Utmaningarna finns kring infrastruktur och kompetens kring utveckling, tillverkning och
kommersialisering, tillgänglighet till kliniska studier, patientdiagnostik och uppföljning,
regelverk och lagrum, hälsoekonomi och betalningsmodeller, samt säkring av personal med
nödvändiga kompetenser. Att finna lösningar på dessa utmaningar kräver en bred samverkan
och förnyelse av det innovationssystem inom vilket ATMP utvecklas och implementeras i
vården.
Drygt 1000 olika ATMP testas nu kliniskt runt om i världen, varav ca 100 i fas III, mot
indikationer som cancer, diabetes, autoimmuna och neurodegenerativa sjukdomar. Sverige har
goda möjligheter att ta en stark position inom området om de rätta förutsättningarna skapas.
Det finns en växande pipeline av akademiskt eller industriellt drivna ATMP-projekt som nu
befinner sig nära eller i klinisk fas. Ett 20-tal små och medelstora svenska företag som utvecklar
ATMP. Det globala företaget AstraZeneca gör nu en stor FoU-satsning inom cellterapi i Mölndal
som väntas engagera ett 100-tal forskare inom några år.
I Västsverige är regenerativ medicin, dit ATMP-området hör, ett strategiskt styrkeområde.
Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet (GU) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(SU) är pionjärer inom broskregenerering med 10 000-tals behandlade patienter. SU
sjukhusledning har nyligen beslutat att etablera ett SU ATMP Center, som förläggs i Gothia
Forum. Centret är en sjukhussatsning och skall fungera som ett stöd och ingång till sjukhusets
organisation och processer i samband med kliniska prövningar. Företagen behöver få
stöd/vägledning i processer för att gå in i klinisk studie. SU ATMP Center har dock inte de
experimentella resurser och erforderliga kvalitetssystem för de experimentella utvecklingssteg
och tester som de utvecklande företagen behöver utföra innan kliniska studier kan påbörjas.
Dessa prekliniska utvecklingssteg är av avgörande betydelse för att ta fram den data och
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dokumentation som krävs av Läkemedelsverket för att erhålla godkännande att påbörja en
klinisk studie.
För att säkerställa att infrastruktur, metoder och processer som byggs upp inom RISE och SU
ATMP Center är ändamålsenliga och behovsstyrda kommer parterna att föra tät dialog med
behovsägarna, d.v.s. de som utvecklar ATMP. Både de akademiskt och SMF-drivna ATMPprojekten har stora behov av stöd i sin innovationsprocess, i form av teknisk infrastruktur och
kvalitetssäkrade tjänster kring processutveckling, produktion och logistik, kompetens kring
regulatoriska aspekter, kliniska studier och hälsoekonomi, samt tydliga och effektiva processer
för kliniska studier i vården. Denna projektansökan avser uppbyggnad och etablering av en
forsknings- och innovationsinfrastruktur för ATMP-utveckling i Västsverige, som syftar till att
stödja näringslivets utveckling och främja kliniska studier av avancerade terapiläkemedel i
sjukvården.

Omvärld och samverkan
Projektet kommer bidra till strategin VG2020 på flera sätt. Hälsa är ett fokusområde i VGR. I och
med att satsningen kommer att öka antalet kliniska studier kommer patienter i regionen att få
tillgång till de allra senaste avancerade läkemedlen. Projektet kommer att stötta näringslivet, i
och med att de företag, främst SME, får tillgång till en effektiv infrastruktur och kompetenser
som kan stödja dem i kritiska faser i sin FoU, nämligen steget från preklinisk forskning in i
kliniska prövningar.
De sökande har ledande roller i de tre nationella initiativen Centre for Advanced Medical
Products (CAMP), Innovationsmiljön ”Sverige ledande inom Avancerade Terapier 2030”,
respektive det strategiska projektet SWElife ATMP. Tillsammans samlar de flesta nationella
aktörer inom ATMP-området, från akademi, industri, sjukvård, myndigheter, samt
intresseorganisationer. Det tre initiativen inkluderar samtliga sju universitetssjukhus med
verksamhet inom ATMP, ca 25 SMF inom området, globala företag (AstraZeneca, Pfizer,
Novartis, Cytiva (f.d. GE Healthcare)), Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet, Linköpings
Universitet, Umeå Universitet, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, samt
Läkemedelsindustriföreningen.
RISE har som ett internationellt ledande forskningsinstitut en omfattande samverkan med
omvärlden. Inom ATMP-området, sker en nära samverkan och dialog med i stort sett samtliga
svenska företag inom området. Goda kopplingar finns mot internationellt ledande miljöer och
centra inom området, exempelvis Centre for Commercialization of Regenerative Medicine i
Toronto, Kanada, New York Stem Cell Foundation i New York City, samt Andalucian Initiative for
Advanced Therapies i Spanien. Via EU-forskningsansökningar har goda kontakter upparbetats
mot, bland andra, Cell and Gene Therapy Catapult (Storbritannien), Genopole (Frankrike),
Utrecht University Medical Centre (Nederländerna), Charite Universitaetsmedizin Berlin
(Tyskland). De sökandes goda nätverk och samverkan med omvärlden, såväl nationellt som
internationellt, har gett en mycket god insyn i dels ATMP-utvecklares behov avseende vilka
kompetenser, fysiska infrastrukturer, teknologier och metoder som behöver byggas upp för att
stötta området, dels kring Sveriges specifika utmaningar kring kliniska studier och
implementering av ATMP i vården, samt hur dessa adresseras internationellt.

Koppling till det regionala näringslivet
På grund av komplexiteten av ATMP samt de strikta regulatoriska kraven på prekliniska data är
det ytterst få utvecklande SME som klarar bygga upp den nödvändiga kompetens och
infrastruktur in-house, utan är istället hänvisade till andra aktörer som kan erbjuda tjänsten. I
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dagsläget finns inga aktörer vare sig i regionen eller Sverige som kan erbjuda detta, så företagen
är hänvisade till utländska aktörer. RISE har, i egenskap av statligt forskningsinstitut med
uppdraget att svenskt näringslivs konkurrenskraft, omfattande erfarenhet av att bygga upp
behovsmotiverad infrastruktur inom andra områden och avser att i denna satsning bygga upp
den nödvändiga kompetens och infrastruktur som efterfrågas av företagen inom ATMP-området.
I dagsläget finns ingen aktör som har den infrastruktur som projektet skall etablera. Alla företag
som utvecklar cell och genterapier för terapeutiska ändamål eller forskningsändamål behöver
ha dessa tjänster under sin utveckling. De flesta ser det som en stor fördel att ha tillgång till
dessa i ens direkta närhet istället för att skicka prover utomlands vilket de flesta gör i dagsläget.
SME är en prioriterad målgrupperna för projektet. De kommer vara med i en arbetsgrupp där
man i dialog kan selekterar de metoder och tjänster som är mest efterfrågade. Metoderna och
tjänsterna kommer att tas fram i nära samarbete med sjukvården vilket kommer effektivisera
processen kring att göra kliniska prövningar med ATMP läkemedel i regionen. Metoderna är
också viktiga under företagens utvecklings samt under utvecklingen av de avancerade
terapiernas produktionsprocesser.
Sedan ca. 5 år tillbaka har RISE och Gothia Forum fungerat som samlande aktörer som bjudit in
de regionala företagen till seminarier, workshops och andra möten, för att informera om
nationella och internationella initiativ och utveckling, samt sprida kunskap om ATMP. Ett viktigt
syfte med denna verksamhet har varit att samla Västsveriges aktörer inom området och bygga
nya kontaktytor, lära av varandras erfarenheter och hitta nya samarbetsmöjligheter. Ett flertal
ansökningar om samarbetsprojekt mellan RISE och/eller Gothia Forum och regionala företag
har inlämnats till forskningsfinansiärer som SWElife, Vinnova, och EU H2020 de senaste åren. I
dagsläget finns ett aktivt FoU-samarbete med företagen Verigraft AB, Tataa Biocenter AB, Takara
BioEurope AB, samt AstraZeneca. De sökande har också ett gott samarbete med Business Region
Göteborg. Förutom FoU med offentlig delfinansiering, bedriver RISE ett omfattande
uppdragsverksamhet mot näringsliv och samhälle. Uppdragen består av experimentella insatser
som stöttar företagen i sin utveckling.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är att etablera ett effektivt forsknings- och innovationssystem, i
form av kompetenser, processer, experimentell kapacitet samt teknologier och metoder, för att
stötta utveckling, kommersialisering och användning av avancerade terapiläkemedel i
Västsverige.
För att uppnå det övergripande målet, skall följande delmål uppnås:
1. Tydliga och effektiva processer för utvecklare in i sjukvård och kliniska studier.
2. Kvalitetssäkrade metoder för karakterisering och kvalitetskontroll av ATMP för
utvecklare som dessutom finns tillgängliga under utvecklingsfasen.
3. Ökade kontakter mot finansiärer och investerare.
4. Ökad samverkan mellan akademi, sjukvård och industri.

Sida 5 (19)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

5. Ökad kunskap om avancerade terapiläkemedel inom vården, samt hos beslutsfattare och
investerare.
Projektet syftar till att bygga upp infrastruktur som kommer att kunna användas för tillämpad
forskning samt tidiga produktvalideringsåtgärder. Projektet kommer att ta fram tydliga och
effektiva processer som ska hjälpa utvecklare att utföra de första kliniska studierna vilket är en
obligatorisk del av all läkemedelsutveckling. Projektet kommer också ta fram de metoder som är
nödvändiga för en utvecklare att ha genomgått för att produkten ska kunna bedömas som
tillräckligt säker för att man ska få testa dessa terapier på människor.
Det som är utmärkande för avancerade terapier är att dessa läkemedel kan bestå av levande
celler vars kvalitet kan påverkas av produktionsprocessen, distributionen och hanteringen på ett
sådant sätt att produkten kan ändra sig så mycket att förändringen leder till att man slutar med
att produkten faller utanför de kritiska kvalitetsparametrar man på förhand satt upp, dvs att
produkten blir ett annat läkemedel. Detta innebär att för att effektivt utveckla dessa produkter
behöver man ha ett nära samarbete mellan både forskare, institut, företag och sjukvården. En
förutsättning för att detta samarbete ska fungera effektivt är att alla dessa aktörer har en
samstämmig bild av vad som behövs och hur man ska uppfylla detta för att komma vidare med
sin utveckling. Det är detta som målen för delmål 1 och 2 ska resultera i. Eftersom detta handlar
om läkemedelsutveckling vilket är en kostsam process så behöver man även se till att forskare
och utvecklare får de resurser som krävs. Det ska förstärkas genom ökade kontakter mot
finansiärer och investerare, vilket delmål 3 ska resultera i. Sammantaget kommer detta bidra
både till att bilda nya bolag samt stärka nyttiggörande och kommersialisering av ny kunskap hos
de SME som finns i regionen och därmed göra dessa mer konkurrenskraftiga.

Målgrupper
SME är den primära målgruppen för projektet. Projektet skall bygga upp infrastruktur och
processer för att stödja företagen i sin FoI-process, vilket kommer att stärka deras
konkurrenskraft. I denna grupp ingår dels SME som utvecklar ATMP samt företag (majoriteten
av vilka är SME) som bidrar till innovationssystemet med tjänster, stödjande teknologier eller
material. Exempel på det senare är företag som utvecklar och erbjuder: logistiktjänster
(transporter av känsligt biologiskt material), teknologier för material och utrustning som
används inom utveckling och produktion av ATMP (t.ex. ytmodifiering för av förbrukningsvaror
som används vid expansion och sortering av celler) och celllinjer och cellodlingsmedia vilka
utgör startmaterial för utveckling av ATMP För att maximera nyttiggörandet av den
utvecklingsverksamhet som pågår inom området, så att den leder hela vägen till innovation och
patientnytta, behövs en bred samverkan mellan olika aktörer, tydliga och effektiva processer,
samt specialistkompetenser och experimentell kapacitet.
Tre ytterligare målgrupper är akademi, industri och sjukvård vilka är de som är direkt
inblandade i utveckling av avancerade terapier. För att försäkra om att infrastrukturen möter de
behov som finns hos dessa aktörer så kommer en referensgrupp som samlar dessa etableras.
Samverkan mellan dessa tre aktörer är nödvändig för att effektivisera innovationsprocessen för
avancerade terapier. För att möjliggöra att innovationer inom ATMP utvecklas och
implementeras så är sjukvården en helt avgörande aktör.
Inom sjukvården i sig finns flera viktiga målgrupper så som läkare, forskare, personer som
jobbar med kliniska studier, diagnostik och analys. Lärosätenas två huvuduppgifter är forskning
och utbildning. De västsvenska lärosätena bedriver såväl translationella ATMP-projekt mot olika
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medicinska indikationer, som utveckling av teknologier som kommer bidra till att utveckla
området i framtiden, dessa verksamheter utgör pipeline för framtida innovationer.
Eftersom avancerade terapier är läkemedel så är det viktigt att man har detta faktum i åtanke
redan i forskningsstadiet så att de innovationer som görs till slut kommer både patienter och
företag till nytta. För att nå och involvera små och medelstora företag så kommer man inom
projektet förutom att jobba med de företag som finns i referensgruppen att ha en aktiv
uppsökande verksamhet riktad mot relevanta aktörer. Det kan handla om företag som utvecklar
framtidens lösningar för teknikområden som cellodling, automatisering, processutveckling,
genetisk manipulation, 3D-printning och andra möjliggörande teknologier. Även större företag
har nu börjat satsa på utveckling av ATMP i Västsverige. Dessa är nu i en uppstartsfas och
samverkan med dessa kan bli en viktig stimulans som uppmuntrar SMF i att bli mer involverade
i innovationsprocesser samt i förlängningen också attrahera och utveckla forskningsintensiva
företag som är kopplade till den spets som finns i regionen.
Andra viktiga målgrupper är finansiärer och investerare, myndigheter, samt beslutsfattare på
politisk nivå. För att engagera de olika målgrupperna samt få dem att samverka på bästa sätt är
det av stor vikt att förstå deras respektive roller och drivkrafter inom innovationssystemet.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet har sin utgångspunkt i de behovs- och gapanalyser som tidigare gjorts kring det
Västsvenska näringslivets och sjukvårdens behov inom ATMP, samt de goda kontakter och
nätverk som etablerats mellan olika aktörer i regionen. Dessa skapar goda förutsättningar att nu
ta nästa steg och genomföra insatser och aktiviteter riktade mot att lösa de hinder och täppa till
de gap som idag finns inom innovationssystemet.
Vid projektavslut, i slutet av 2022, förväntas projektet ha resulterat i följande:
1-Stärkt kompetens och kapacitet hos RISE att stödja företagen med experimentella utvecklings
och kvalitetssäkringsinsatser; Eftersom RISE är ett forskningsinstitut kommer metoderna och
kunskapen som genereras vara tillgänglig för de små och medelstora företagen efter projektslut.
SMEerna kommer även gynnas av att dom kan utnyttja de tydligare och effektivare processerna
som genererats för att komma in i sjukvården.
• RISE har implementerat kvalitetssystem som krävs av Läkemedelsverket vid
ansökningar om kliniska prövningar av ATMP
• RISE har implementerat och erhållit ackreditering av 5 st metoder som efterfrågas och
används av ATMP-utvecklande SMF i deras prekliniska utveckling och i dokumentation
inför ansökningar om kliniskt prövningstillstånd. c. RISE kapacitet att leverera tjänster
och efterfrågade data till företagen demonstrerad i minst 5 olika fall.
2-Sjukvårdens kunskap och infrastruktur är etablerad för att kunna ta emot godkända ATMP
samt kliniska studier.
• Genom att en process är etablerad för hur förfrågningar tas om hand, via Single Entry
Point.
• Att kunskap om ATMP är väl förankrat i verksamheten inom sjukvården via
utbildningsprogram.
3-Kompetens och processer i RISE och SU ATMP Center är komplementära och väl linjerade och
anpassade till varandra, för att säkerställa att ATMP utvecklares ansökningar om kliniskt
prövningstillstånd fyller Läkemedelsverkets krav och att kliniska prövningar kan initieras
väsentligen snabbare än idag.

Sida 7 (19)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

4- Nya samarbetsprojekt (5 st.) mellan akademi, industri och/eller sjukvård inom ATMP, med
finansiering från nationella eller internationella program.
5-Stärkta kontakter med finansiärer och investerare.
6-Ökad kunskap och kompetens om ATMP i Västsverige, specifikt inom olika området hos olika
målgrupper:
• ATMP-utvecklare inom akademi och näringsliv; regelverket och dess krav på hur
utvecklingsprocessen skall drivas och dokumenteras
• ATMP-utvecklare inom akademi och näringsliv; hälsoekonomi och andra förutsättningar
för att en ATMP produkt skall införas i vården
• Sjukvårdspersonal; ökad kunskap om de speciella krav på kompetens och infrastruktur
uppstår när en ny ATMP skall införas i vården
• Beslutsfattare och finansiärer; ökad kännedom om ATMP-området och dess potentiella
möjligheter för näringslivsutveckling, sjukvård, patienter och anhöriga.

Förväntade effekter på lång sikt
På lång sikt förväntas projektet och etableringen av effektivare infrastruktur och processer för
utveckling, kliniska studier, och implementering i vården av avancerade terapier bidra till olika
positiva effekter. Västsverige förväntas bli en av de tre ledande regionerna i Norden vad gäller
utveckling, kommersialisering och användning i vården av avancerade terapiläkemedel. Konkret
innebär detta att:
- En god samverkan mellan relevanta aktörer, tillgång till relevant kompetens och tydliga och
ändamålsenliga rutiner för de olika stegen i innovationsprocessen innebär att forsknings- och
utvecklingsprojekt på ett tids- och kostnadseffektivt kan tas nästa steg närmare klinik, marknad
och patient. Detta innebär att de offentliga forskningsinvesteringar på ett bättre sätt nyttiggörs
och skapar värde regionen.
- Ett effektivare innovationssystem skapar gynnsamma förutsättningar för ATMP-utvecklare i
regionen och bidrar därmed till ökad konkurrenskraft och tillväxt samt nya marknader för
företagen verksamma inom värdekedjan. Detta genererar nya och kvalificerade arbetstillfällen
och därmed skatteintäkter i regionen.
- En kritisk massa skapas och profilerar regionens styrkeområde så att det attraherar ytterligare
svenska och internationella företag att etablera sig eller öka sina investeringar i regionen.
Synergieffekter tillsammans med andra regionala styrkeområden kan också förväntas, särskilt
kring digitalisering och AI, vilket kommer att vara viktiga stödteknologier kring diagnostik,
uppföljning och beslutsstöd inom vården.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet kommer att ledas av en projektledare från RISE samt en biträdande projektledare från
Västra Götalandsregionen/Gothia Forum. Dessa leder tillsammans Aktivitet 4 Projektledning.
Projektledaren ansvarar för framdriften av projektet som helhet, samt för kontakter och
rapportering gentemot finansiärerna. Den biträdande projektledaren har särskilt ansvar för de
delar av projektet som berör kliniska studier och verksamhet inom sjukvården. Till sin hjälp
med projektledning och administration kommer projektledare och biträdande projektledare att
ha stöd av administrativ personal (ekonomi, kommunikation) inom sina respektive
organisationer.
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Gothia Forum har ett uppdrag att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och fungerar som en
mötesplats och resurs som stöttar forskare så väl som små och stora företag att komma in i
sjukvården. Biträdande projektledare tillhör enheten Research Support Office och är ansvarig
för och utvecklar SU ATMP Center, samt dessutom delaktig i de nationella satsningar inom
området som redan är igång.
Gothia Forums delaktighet i projektet är av vikt för att få samverkan med hälso- och sjukvården,
som ju kommer att vara slutanvändare av de ATMP som utvecklas. Projektledaren från RISE och
biträdande projektledare från Gothia Forum har arbetet tidigare inom området och det finns en
god dialog mellan partnerna. Genom att Gothia Forum är delaktig i denna satsning så
åstadkommer projektet ett effektivt flöde för företagens innovationsprocess från forskning till
klinisk prövning. Efter att ha fått stöd med utvecklingsinsatser och tester på RISE kommer
företagen att vara redo att kontakta Gothia Forum för stöd kring en klinisk prövning. Det stöd
som företagen får från RISE innebär att företagen får en snabbare process och bättre stöd från
Gothia Forum och därmed man kan undvika att företagen kommer direkt till Gothia Forum med
bristfällig dokumentation vilket resulterar att ansökan för klinisk prövning avstannar och
företagen får börja om från början.
De olika projektaktiviteterna kommer att ledas av utsedda personer som skall fungera som
aktivitetsledare. Dessa håller ihop arbetet i sina respektive aktiviteter och ansvarar för att
aktiviteterna genomförs enligt plan. Aktivitetsledarna har tät kontakt med och rapporterar till
projektledarna. För stödja och styra projektledarna tillsätts en styrgrupp för projektet. Denna
består av minst fem representanter, en vardera från respektive projektpart, samt en vardera
från industri, sjukvård och regionutveckling. Styrgruppsdeltagarna skall ha en god inblick i
området och projektet, men även ett mer övergripande perspektiv.
Styrgruppen har till uppgift att säkerställa att projektet drivs på ett effektivt sätt enligt plan och
mot uppställda mål, men skall också fungera som stöd och bollplank. Styrgruppen möts var
sjätte månad och vid dessa möten rapporterar projektledarna genomförda aktiviteter, uppnådda
resultat och projektekonomi, samt planerade kommande aktiviteter. Aktivitetsledare kan vid
behov deltaga vid styrgruppsmötena. För att ytterligare stärka projektets relevans och koppling
till näringslivet, så kommer en industriell referensgrupp med personer från Västsvenska företag,
såväl SMF som större bolag, att skapas. Referensgruppen skall ha en rådgivande och stöttande
roll, samt fungera som ambassadörer för projektet. Referensgruppen har möte med projektet
var 6:e månad, men vid behov skall den löpande finnas tillgänglig för råd kring frågor som kan
uppstå mellan de ordinarie mötena.

Arbetssätt
Arbetet kommer att bygga på en kontinuerlig dialog med aktörer inom området och att i
samverkan med relevanta aktörer initiera och driva aktiviteter som är av brett gemensamt
intresse och skapar ömsesidig nytta. Därigenom uppnås synergier och dubbelarbete i olika
projekt och strukturer undviks. För att attrahera relevanta aktörer så kommer projektet dels att
aktivt söka upp och föra dialog med dessa, dels vara noga mer att kommunicera nyttan man
skapat under projektets gång.
Projektets referens- och styrgrupp ska ha medlemmar från nyckelaktörer samt ha en dialog med
och främja samarbete mellan akademi, näringsliv och sjukvård. Målet är att matcha alla dessa
aktörers behov med relevant kompetens och information. På så vis styr man projektet mot de
uppsatta indikatorerna. Arbetet kommer från start att drivas av ett team av med komplementära
kompetenser och ett starkt engagemang inom området. Varje aktivitet koordineras av en person
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ur teamet. Projektledningen ansvarar för uppföljning av projektet i samarbete med
aktivitetsledarna. Detta för att säkerställa arbetsrutiner som kan bidra till att styra projektet mot
uppsatta indikatorer samt att aktivt arbeta med att hantera de risker som identifierats i
ansökningsprocessen.
Samverkansparterna kommer under projektets gång se till att ta fram en långsiktig plan för hur
samarbetet ska fortsätta efter projektets slut. Denna plan bör också inkludera möjliga vägar till
finansiering exempelvis utbildningar, deltagande i forskningsprojekt, uthyrning till företag etc.
Jämställdhetsaspekter kommer löpande att beaktas och följas upp och en jämn könsfördelning
kommer att eftersträvas både vad gäller projektets genomförande och dess resultat. Projektet
utgår från insikten att biologiskt kön respektive genus samverkar i att påverka individers hälsa
både vad gäller sjukdomsyttringar och hur de svarar på olika typer av behandlingar.
Projektets kommer att genomföras i enlighet med respektive samverkansparts
jämställdhetspolicies och miljö- och hållbarhetspolicies. främst på följande två sätt.
Jämställdhet:
• Resurstilldelning skall ha en jämn könsfördelning. Detta avspeglas bl.a i att projektet leds
av två personer, varav en av vardera kön, samt att budgettilldelningen och övriga
projektdeltagare uppfyller en 60:40 fördelning mellan könen.
• Då projektet handlar om läkemedel och sjukvård, innebär kriteriet att projektet har som
uttalad ambition att dess resultat och nytta skall komma båda könen till gagn på ett
jämlikt sätt.
Miljö:
• eftersträva resfria möten i projektet och då detta inte är möjligt skall miljövänligaste
transportsätt användas.
• i samband med möten skall engångsartiklar undvikas i största möjliga mån och förtäring
baserad på närproducerade produkter skall eftersträvas.
• miljöfarliga kemikalier skall om möjligt substitueras och om inte så är möjligt tas om
hand enligt gällande miljö och arbetsmiljöregler.
• i de fall projektet berör genterapier skall vid tillämpliga fall regelverket för
genmodierade organismer följas.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Extern kommunikation och
resultatspridning är en viktig
aktivitet inom projektet. Eftersom
syftet är att etablera infrastruktur så
är det viktigt att information om
infrastrukturen når de framtida
användarna och intressenterna.
Projektet kommer att synliggöras i de
nationella initiativen som pågår inom
ATMP området. Samverkansparter
verkar som ambassadörer för att
förbättra infrastrukturen för ATMP
inom Västra Götalandsregionen som
kommer gynna sjukvården, akademin
och företagen. Med ett lyckat projekt
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Aktivitet

Beskrivning

Avslutsarbete
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kommer Västra Götalandsregionen
vara konkurrenskraftigt med övriga
regioner gällande kliniska studier.
Projektet kommer ta fram en
kommunikationsplan som
identifierar de viktigaste
målgrupperna samt hur projektet ska
kommunicera med dem. Både RISE
och Gothia Forum kommer använda
sina etablerade
kommunikationskanaler för webbaserad kommunikation, samt även
utnyttja den nationella plattformen
ATMP Sweden. Projektet kommer
även ha en nära dialog med Business
Region Göteborg för att öka spridning
och kommunikation på en bred front,
inklusive internationellt. Förbättring
av infrastrukturen inom sjukhusen
för att underlätta implementering
kommer att spridas till övriga
regioner, initialt till Region Skåne
som är i startskedet att etablera "en
väg in" till sjukhuset. Aktiviteten skall
bidra till att uppnå målen 1,2,3,4 och
5.
Efter projektarbetet i övrigt avslutats
så kommer avslutsarbetet kommer
att genomföras. Slutrapporter för
verksamhet och ekonomi kommer att
färdigställas. Slutrapporten kommer
också innehålla en strategi för hur
man kan vidareutveckla
infrastrukturen som etablerats samt
fortsätta upprätthålla ett bra
samarbete, både mellan RISE och
Gothia Forum men även inom det
västsvenska ATMP landskapet. I
samband med slutrapporten kommer
även en slututvärdering utföras
tillsammans med referensgruppen
och styrgruppen. Vid avslut kommer
det även tas fram en enklare
resultatrapport som kommer att
användas för att sprida
erfarenheterna och resultaten av
projektet Respektive aktivitetsledare
kommer att ha ansvaret för

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-12-01 2022-12-30

202 432
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande
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avslutningsarbetet tillsammans med
de båda projektledarna. En
ekonomiresurs kommer att assistera
med den ekonomiska
slutredovisningen.
För att maximera nyttan av projektet
och dess resultat kommer projektet
att löpande följas upp och utvärderas.
En extern part engageras för
utvärderingen av projektet.
Utvärderingen kommer att följa
Tillväxtverkets riktlinjer och följa en
plan som upprättas i början av
projektet (en preliminär plan
bifogas). Resultaten från den externa
utvärderingen skall också användas
för lärande och vid extern
kommunikation. Den löpande
uppföljningen inom projektet samt
utvärdering av extern part skall
säkerställa att aktiviteternas
leveranstider och kvalitet efterföljs,
samt att projektet uppnår resultat
och uppsatta indikatorer. Genom
regelbundna möten kommer man
dela erfarenheter och lärande samt
vid behov justera projektets riktning.
En referensgrupp skall etableras som
stödjer projektledarna och
aktivitetsledarna i den löpande
uppföljningen. Inom respektive
aktiviteter kommer projektet att
följas upp vid veckovisa möten.
Ansvarig inom respektive aktivitet
har ansvar för att följa upp, utvärdera
och att sprida lärande inom sin
aktivitet. Möten för både uppföljning
och lärande för hela projektgruppen
kommer att hållas månadsvis.
Projektet kommer utvärderas
halvårsvis och sammanfatta en
delrapport efter ett år. Det
övergripande ansvaret för
utvärderingen och lärande faller på
projektledarna. Slututvärderingen
kommer att färdigställas under
aktiviteten avslutningsarbete där det
finns resurser allokerat för detta.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2022-11-30

404 862
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Aktivitet

Beskrivning

Projektledning

För att styra och administrera
projektet så är det avsatt resurser för
två personer under AK1
Projektledning, en projektledare på
RISE och en projektledare på Gothia
Forum. Syftet med projektledningen
är att samordna insatserna i projektet
men också att säkerställa att
projektets arbete sker på ett sådant
sätt att uppställda mål uppnås.
Ytterst ansvarig för detta är
projektledaren men till sin hjälp har
projektledaren en styrgrupp
bestående av en representant för
vardera part. Ett samverkansavtal
som beskriver ansvarsfördelning och
rutiner är redan upprättat. Eftersom
projektet koordineras av RISE, som
har en effektiv organisation för att
driva samverkansprojekt, så kommer
det formella ansvaret ligga hos RISE.
Projektledningen kommer att delas
av RISE och A Gothia Forum som har
kompletterande kompetenser och
roller vilket är nödvändigt för att
kunna samordna projektet. Specifika
uppgifter inkluderar (i) planering och
genomförande av möten, (ii) löpande
koordinering och administration av
projektet, (iii) uppsökande
verksamhet (iv) kontakter och
rapportering gentemot
Tillväxtverket, (v) etablerandet av en
styrgrupp.
SU ATMP Center bygger upp en
2021-01-01 infrastruktur för att kunna agera som 2022-12-30
en väg in (Single Entry Point) till
sjukvården vid kliniska
läkemedelsstudier inom ATMP samt
marknadsgodkända ATMP inklusive
hantering av avtal och etablering av
ett beredningsråd för att kunna
bereda förfrågningar. SU ATMP
Center skall vara drivande i de
infrastrukturella frågor som
uppkommer från verksamheten för
att kunna vara delaktiga i kliniska
studier inom ATMP, och syftar till att

Etablering
Sahlgrenska ATMP
center
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Aktivitet

Beskrivning

Interna processer för
etablering Sahlgrenska
ATMP center

Koordinering
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fler kliniska studier ska kunna
bedrivas inom Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU).
SU ATMP Center etablerar
fullständiga processer för beredning
av inkommande förfrågningar för
kliniska läkemedelsstudier samt
marknadsgodkända ATMP för att
främja förutsättningarna för att öka
antalet kliniska studier av god kvalité.
I denna aktivitet inkluderas även att
ge stöd för etablering av infrastruktur
som efterfrågas. Aktiviteten bidrar till
att nå målen 1, 4 och 5.
SU ATMP Center bygger upp en
infrastruktur för att kunna agera som
en väg in (Single Entry Point) till
sjukvården vid kliniska
läkemedelsstudier inom ATMP samt
för marknadsgodkända ATMP,
inklusive hantering av avtal och
etablering av ett beredningsråd för
att kunna bereda förfrågningar. SU
ATMP Center skall vara drivande i de
infrastrukturella frågor som
uppkommer från verksamheten för
att kunna vara delaktiga i kliniska
studier inom ATMP, och syftar till att
fler kliniska studier ska kunna
bedrivas inom Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU). I
dagsläget måste SU tacka nej till
genterapistudier på grund av att
kunskap samt infrastruktur saknas
för beredning av läkemedlen. Denna
infrastruktur kommer att byggas upp
i nära dialog med verksamhet och
sjukhusapoteksfunktionen. SU ATMP
Center skall agera regional
sjukvårdsnod för ATMP och
kontaktpunkt med övriga sjukhus
ATMP center nationellt. Nationellt
utbildningsmaterial förmedlas till
verksamheten via SU ATMP Center.
Utbildningsmaterialet är till för att
höja lägsta nivån kring ATMP inom
verksamheterna samt visa att denna
typ av läkemedel kräver samverkan

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2021-10-01

1 619 460

2021-01-01 2022-12-30

1 012 000
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Aktivitet

Beskrivning

Etablering

Etablera
kvalitetskontroll
infrastruktur

Kvalitetskontroll
infrastruktur
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mellan olika verksamhetsområden
för att kunna tillgodose SMF
önskemål på hälso-och sjukvården.
Aktiviteten bidrar till att nå målen 1,
4 och 5 som beskrivs under st 5.1 i
ansökan.
SU ATMP Center bygger tillsammans
med RISE en god infrastruktur för att
förbättra förutsättningarna för
SMF/företag att nå kliniska
läkemedelsstudier. Genom denna
aktivitet främjar vi förutsättningarna
och ökar möjligheten till snabbare
implementering av ATMP i sjukvård
som kommer patienten tillgodo.
Denna aktivitet kommer att inkludera
ett stöd till SMF/företag i övergången
från prekliniska studier till klinisk
studie det vill säga övergången från
laborativ miljö till sjukhusmiljö.
Aktiviteten bidrar till målen 1 och 4.
För utveckling/implementering av
diverse kvalitetskontrollsmetoder
gällande ATMP finns generella
beröringspunkter på administrativ
nivå såväl som praktisk tillämpning
av testade metoder.
Denna aktivitet fokuserar på att sätta
upp en infrastruktur för utveckling
och kvalitetskontroll av avancerade
terapier. Infrastrukturen ska vara
tillgänglig och leva upp till de krav
som utvecklare och myndigheter
ställer. För utveckling/
implementering av diverse
kvalitetskontrollsmetoder gällande
ATMP finns generella
beröringspunkter på administrativ
nivå såväl som praktisk tillämpning
av testade metoder. Varje metod
kräver en djupare analys av
behov/krav på ackrediteringsnivå,
standarder och vilka krav som ställs
på det fysiska laboratorieutrymmet.
SU har i över 30 år behandlat
patienter med broskskador (under
sjukhusundantaget) och har sedan
2000 tillverkningstillstånd från

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-10-02 2022-12-30

1 367 182

2020-10-01 2022-12-30

3 542 56

2020-10-01 2022-12-30

708 512
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Aktivitet

Beskrivning

Generiska tester
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Läkemedelsverket. Cell och
vävnadslaboratoriet, Klinisk
immunologi och transfusionsmedicin
har ett GMP-laboratorium med 2
renrum klass B för ATMP.
Erfarenheten som verksamheten har
samlat under dessa år kommer vara
värdefull för uppbyggnad av en QCenhet inom RISE verksamhet. Denna
aktivitet kommer att: Sätta de
överordnade ramarna för
infrastrukturen samt definiera krav
vad gäller certifiering och
ackreditering för de respektive
metoderna. Göra en plan för
prioritering tillsammans med
behovsägarna inom sjukvård,
industri och akademi Bidra till att
uppnå målen 1, 2 och 4. Leverans:
Etablerat nära samarbete mellan
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och RISE för att kunna främja
förutsättningarna för småbolag samt
sjukvård.
Vi har identifierat ett antal olika
generiska kvalitetskontrollstester
som är obligatoriska för ATMP
utvecklar som vill testa sina terapier
på patienter. Dessa är primärt
fokuserade på att visa att
produkterna är säkra för patienterna.
Tanken är att implementera flertalet
kontrollmetoder under en tvåårsperiod. Vi ser ett stort hjälpbehov
inom ATMP-fältet gällande utförande
av kvalitetskontroller med rätt
ackreditering. Genom att samla
metoder och kompetens under ett tak
kommer kvalitetssäkerheten för
bolag såväl som patient att öka
markant. Denna aktivitet kommer att
etablera metoder riktade mot
mikrobiologisk sterilitet exempelvis
endotoxin, bakteriologi och
mycoplasma. Sätta upp, ta fram
valideringsplaner och experimentell
validering av respektive metod.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-10-01 2021-11-30

1 206 025
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Aktivitet

Beskrivning

Aktiviteten bidrar till att uppnå
målen 1,2 och 4.
Specialiserade tester
Denna delaktivitet kommer att
fokusera på att etablera metoder som
baserar sig på biologiska mätmetoder
som är kopplade till terapiernas
mekanismer och funktion och
används som karaktärisering
och/eller potency-mätningar. Dessa
ska alltså visa att produkterna inte
avviker från de uppsatta
kvalitetsparametrarna och att det
inte förekommer andra celler än de
som ska vara där. Detta är analyser
som i dagsläget inte är
standardiserade eller som är svåra
eller inte går att standardisera, och
dessutom svåra att validera.
Aktiviteten kommer även etablera
metoder kopplade till genetisk
stabilitet exempelvis karyotypering
och FISH. Gemensamt för dessa
metoder är att dom inte bara är
nödvändiga för att få testa terapierna
på patienter utan också är viktiga
under utvecklingen för att försäkra
sig om att förändringar och
anpassningar i
tillverkningsprocesserna inte
påverkar läkemedelskandidaten eller
produkten. Aktiviteten bidrar till att
uppnå målen 1,2 och 4.
Innovationsfrämjande Det är centralt för projektet att
samverkan med SMF
koppla upp sig mot och interagera
och akademi
med utvecklare av avancerade
terapier inom både sjukvård och SMF.
Vi kommer inom projektet förfina
strukturer och processer för hur
innovationsarbetet inom området ska
se ut. För att fånga in SMF behov och
prioriteringar kommer vi både ha en
fokuserad uppsökande verksamhet
och behovsinventering men också
arrangera workshops. Syftet är att
stimulera en livaktig dialog och
matcha behov och kunskap hela
vägen till nyttiggörande och kliniska
studier. Arbetet kommer utföras av
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-03-01 2021-11-30

1 628 025

2021-01-01 2022-12-30

151 000
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

en dedikerad person med brett
kontaktnät. Aktiviteten kommer att
koordineras ihop med både
aktiviteterna kring SU ATMP center
och kvalitetskontrollsinfrastrukturen. Vi kommer också att
under projektets gång identifiera och
utveckla de möjligheter som visar sig
för regionala aktörer att medverka i
HorizonEurope projekt. Där kan vi
också utnyttja och utveckla arbetet
med RISE Grants Office Aktiviteten
skall bidra till att uppnå målen 1,2,3,4
och 5.

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Värde
10
5
10

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Andel företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
- Företagens (produkt- och/eller processinnovativa, 10-249 anställda) utgifter för sin egen FoUverksamhet
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2020
245 900
254 100
500 000

2021
2 405 000
2 485 231
4 890 231

2022
2 316 000
2 393 261
4 709 261

Totalt
4 966 900
5 132 592
10 099 492

500 000

4 890 231

4 709 261

10 099 492

500 000

4 890 231

4 709 261

10 099 492

2020

2021

2022

Totalt

0
500 000
0
500 000
500 000

2 000 000
500 000
425 600
2 925 600
2 925 600

2 000 000
250 000
400 000
2 650 000
2 650 000

4 000 000
1 250 000
825 600
6 075 600
6 075 600
0

2020

2021

2022

Totalt

1 964 631

2 059 261

4 023 892

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
RISE Research Instistutes of Sweden AB
Västra Götalandsregionen Gothia Forum
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat finansiering

Stöd
Finansiering
EU-medel

0

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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39,84%
39,84%
39,84%
60,16%
0%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion
Sökande organisation: Agroväst Livsmedel AB
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

4 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

2 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 28

Ärendenummer 3

Bilaga 8
Ärendenummer 3
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Samhandling för en mer robust västsvensk matproduktion
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Agroväst Livsmedel AB
Västsverige
20292537
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Projekt
2021-01-01 – 2023-04-30
Västra Götalands län och Halland
Samtliga kommuner i Västsverige
1 469 616
2 204 426
0
3 674 042
Linnea Hagblom

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Det övergripande målet med projektet är att stärka Agrovästs kapacitet som klustermotor för de
gröna näringarna i Västsverige, och att öka samverkan mellan forskning och företagare inom de
gröna näringarna. AgroVäst kommer etablera tre nya forsknings- och innovationsprogram inom
områdena Trädgård, Företagande samt Mark- och vattenvård. Projektet ska samla företagare,
forskare och representanter från offentlig sektor och initiera aktiviteter för utveckling och
kunskapsöverföring. Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom de gröna
näringarna. Den sekundära målgruppen är exempelvis branschorganisationer, leverantörer av
teknik och insatsvaror samt institut, universitet och högskolor. Förväntad effekt är ökad
kapacitet hos AgroVäst och att företag har ökat sin hållbarhet och sin förmåga att återhämta sig
från olika störningar, exempelvis klimatförändringar och stängda gränser.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Livsmedel”. Fokus i projektet ligger på klusterskapande och att lyfta utmaningar
inom primärproduktion, främst på en strukturell nivå. Samverkansinitiativ kommer utvecklas
och definieras för att sedan genomföras utanför ramen för projektet. Företagen deltar i
behovsanalysen och som mottagare av kunskap genom exempelvis workshops och nätverk
enligt samma modell som i AgroVästs andra insatser. Det finns en samordning med andra
europeiska fonder, på lokal, regional och nationell nivå. En utmaning är dock avgränsningen till
andra projektinsatser. Det finns ingen tydlig plan på hur AgroVäst ska ta insatserna vidare efter
projektslut. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska
förmågan att genomföra projektet.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X
X
X
X

2

3

X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 7
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X
X

1
X

2

3
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Coronakrisen har visat på vår sårbarhet och aktualiserat frågan om Sveriges förmåga att försörja
vår egen befolkning med mat. Vi är i hög grad beroende av import av mat från andra länder. De
gröna näringarna är dessutom väldigt beroende av säsongsarbetare från andra länder. De
stängda gränserna under försommaren 2020 medförde stor oro och reella problem med
arbetskraftsförsörjningen inför framförallt sådd och skörd.
Lantbruket står dessutom inför ett allt bredare samhällsuppdrag. EU och FN beräknar att
livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent till år 2050 som en följd av
befolkningsutvecklingen. Parallellt ökar också behovet av jordbruksgrödor för bioenergi och
naturfiber till följd av vår strävan efter ett fossilfritt samhälle. Denna ökning måste ske på ett
hållbart sätt, då jordbruk och livsmedelsproduktion har en stark påverkan på klimat och miljö.
Nödvändiga verktyg för att klara detta är ökad implementering av nya metoder och smarta
tekniklösningar. Det gröna näringslivet behöver även en stärkt lönsamhet för att locka fler unga
människor att söka sig till branschen.
Lantbruket har traditionellt varit en mansdominerad bransch rent arbets- och företagarmässigt,
och är så även idag även om de kvinnliga företagarna framträder allt mer. T ex så kontrollerar
män en stor del av den svenska jordbruks- och skogsmarken. Kvinnors företag är generellt sett
mindre och omfattar i högre grad animalieproduktion och icke-traditionell lantbruksproduktion
såsom service och tjänster. Många jordbruk är familjejordbruk där den ena partnern, oftast en
man, sköter teknik, maskiner och entreprenad. Den andra partnern, ofta en kvinna, sköter i
högre grad om djuren, familjen och hushållet.
Agroväst tar en aktiv roll som förändringsledare för den omvandling som sker inom det svenska
lantbruket. Vi jobbar branschnivå i nära samverkan med forskningen och det praktiska
lantbruket för att stödja lantbrukets omställning utifrån perspektiven ökad konkurrenskraft och
hållbar produktion där ekonomi och ekologi går hand i hand. Agrovästs tematiska forskningsoch innovationsprogram, där företagare från de gröna näringarna, branschorganisationer,
teknikleverantörer och forskare samlas för en dialog om behov och möjligheter samt fångar upp,
prövar och utvärderar nya utvecklingsidéer, är viktiga plattformar och kanaler för att nå ut med
ny kunskap och best practise till kvinnor och män som driver företag inom de gröna näringarna,
samt skapa dialog och bygga nätverk inom branschen. Inom ramen för programmen initieras
utvecklingsprojekt, förstudier och försök i nära samverkan med aktörer inom branschen.
Agrovästs etablerade program Mjölk, Precisionsodling samt Nöt- och lammkött är väl
fungerande.
För att än effektivare bidra till en hållbar och lönsam jordbruks- och trädgårdsnäring i regionen,
har Agrovästs styrelse identifierat ytterligare områden kring vilka nya forsknings- och
innovationsprogram bör formas:
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* Trädgård: Ökad produktion av frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter. Ett utpekat område
med stor utvecklingspotential i Västra Götaland, och med en starkt växande efterfrågan. Ett
viktigt område är gröna proteiner.
* Mark- och vattenvård: Fler åtgärder för att bibehålla och öka markens bördighet och
motståndskraft mot torka och skyfall, minska växtnäringsläckage, samt skydda våra vattendrag.
Ett av EU-kommissionen prioriterat område under kommande programperiod.
* Företagande: Stärka företagarna inom de gröna näringarna i sin roll som företagsledare,
framför allt vad gäller strategisk utveckling och marknad. Ett annat viktigt område är
ägarskiften, nystart och investeringar

Omvärld och samverkan
AgroVästs omvärldsanalys grundar sig i de dagliga samtal som Agroväst för med representanter
ifrån näringslivet. Dels genom vår styrelse, som har bred representation från näringen. Dels våra
befintliga forsknings- och innovationsprogram: Mjölk, Nöt- och lammkött samt Precisionsodling
Sverige, som samlar företagare från de gröna näringarna, branschorganisationer,
teknikleverantörer, forskare och myndigheter. Dels genom våra pågående projekt som vi driver i
nära samverkan med näringsliv och forskning inom sektorn.
Livsmedel och gröna näringar lyfts fram som ett prioriterat styrkeområde i Västra
Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi ”Västra Götaland 2020”. Projektet knyter an
till flera av strategins prioriteringar, men framför allt prioritering 3.1.3 ”Göra Västra Götaland till
modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land”, där målet är att skapa bra
villkor för lokal produktion och livsmedelsförsörjning, resurseffektivitet och minskad
klimatpåverkan, samt främja hållbara ekosystem.
Det finns ingen liknande programverksamhet regionalt. På nationell nivå har LRF ett antal
branschavdelningar, som samlar aktörer från olika delar av de gröna näringarna, t ex LRF Mjölk,
LRF Trädgård, LRF Häst, LRF Kött, LRF Växtodling, LRF Lokal mat och dryck, vilka vi samverkar
med.
Det finns ett antal verksamheter och projekt som Agroväst nya program kommer att koppla an
till:
* SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF): kopplar ihop kvalificerad forskning, utbildning
och samverkan med de gröna näringarna, inom området företagsledning. De kommer att vara en
central samverkanspart i vårt program Framgångsrikt företagande.
* SLU RådNu har en nära koppling till SLU KCF och arbetar med att ta fram metoder och
utbildningar för effektivare och säkrare rådgivning. De blir en viktig samverkanspart i alla tre
programmen: Framgångsrikt företagande, Tillväxt Trädgård Väst och Mark- &amp; vattenvård.
* SLU Tillväxt Trädgård: ett avtalsbaserat samarbete mellan SLU, LRF Trädgård, RISE och ett
flertal av lantbrukets rådgivningsföretag med mål att öka värdet av produkter och tjänster inom
frukt och grönt, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen.
Agrovästs program Tillväxt Trädgård Väst är en regional nod till Tillväxt Trädgård.
* SLU Institutionen för Mark och Miljö: forskning om samspelet mellan människan, marken,
växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskapet. T ex så genomförs en hel del
växtodlingsförsök och miljöövervakning på Lanna forskningsstation utanför Skara.
* RISE avdelning för Jordbruk och livsmedel
* Chalmers avdelning för fysisk resursteori som forskar kring hållbar mat- och
bioenergiproduktion.
* LRFs branschavdelningar, specifikt LRF Trädgård, LRF Växtodling samt LRF Mjölk
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* Rådgivningsföretag, exempelvis Hushållningssällskapen, Växa Sverige, LRF Konsult och Gård
och Djurhälsan
* Naturbruksskolorna i Västra Götaland och Halland
* Branschorganisationer och kooperativ: exempelvis LRF, Mellansvenska Odlare, Ekologiska
lantbrukarna, Sveriges NötköttsProducenter, Föreningen Foder och Spannmål.
* Västra Götalandsregionens process Klimat2030
* Aktuella projekt med intressant kunskap för målgruppen. Exempelvis SmartAgri,
SmartAgriHubs och Green VALLeys.
Kommunikation är en förutsättning för att attrahera och engagera målgruppen, så AgroVäst
kommer kontinuerligt att sprida information om resultat från sina program. Information
kommer spridas via hemsidor, i pressreleaser, vid nätverksaktiviteter, på roll-ups och
trycksaker. I samband med detta kommer AgroVäst att lyfta fram finansiärerna, vilket även
legitimerar arbetet och understryker att det är en neutral plattform för samverkan.

Koppling till det regionala näringslivet
Lantbruket är en viktig sektor i såväl Västra Götaland som Halland. Gemensamt står länen för en
stor del av den samlade odlingsarealen och produktionsdjur en i Sverige. I Västra Götaland finns
den största jordbruksarealen och det högsta antalet nötkreatur och mjölkkor i landet. Även för
får, gris och fjäderfä är länet bland de största, och spannmålsodlingen uppgår till ca 200 000
hektar. Halland är också ett intensivt lantbrukslän med t.ex. fler djur/ha än Västra Götaland.
Den samlade produktionen i Västsverige bedöms vara 25-30 % av Sveriges totala produktion. I
den senaste sammanställningen gjord av Jordbruksverket finns 16 563 jordbruksföretag i
Västsverige, vilket utgör 25 % av jordbruksföretagen i riket. Totalt var 40 489 personer
anställda i dessa företag, varav ca 40 % var kvinnor. Utöver detta genereras ett stort antal jobb i
kringliggande branscher såsom t.ex. foderproduktion, transporter, maskinleverantörer,
rådgivare etc. Siffror från forskningsinstitutet Nordregio 2016 visar att en miljon i ökad
omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag i Sverige ger 2,51 nya jobb.
Genomsnitt i alla branscher är jämförelsevis 1,42 jobb.
Lantbruket står inför ett allt bredare samhällsuppdrag genom en tilltagande efterfrågan på
produktion av livsmedel, bioenergi, biodiversitet och andra ekosystemtjänster, samtidigt som
branschens hållbarhet ska öka i en föränderlig värld till följd av ett förändrat klimat och en
global marknad. Detta medför ett ökat behov av ny kunskap och innovation, men också ökad
anpassning och implementering av befintlig kunskap och teknik.
Nödvändiga verktyg för att klara detta är ökad implementering av ny kunskap och smarta
tekniklösningar, som stödjer lantbrukaren att ta hållbara beslut. Stora delar av lantbruket
befinner sig dessutom i en strukturrationaliseringsprocess med ökade arealer per gård och allt
större djurbesättningar. I detta förändrings- och förbättringsarbete behöver den enskilde
lantbruksföretagaren enkelt få tillgång till resultat ifrån aktuell forskning, best practise och ny
teknik, samt möjligheter att få diskutera frågorna med kollegor inom branschen.
Behovet av att starta upp tre nya forsknings- och innovationsprogram inom Agroväst har
identifierats i ett strategiarbete där dialog förts Agrovästs styrelse, som har bred representation
från näringen, samt nationella forskningsfinansiärer, banker och branschföreträdare. Dialog har
även inkluderat våra befintliga forsknings- och innovationsprogram: Mjölk, Nöt- och lammkött
samt Precisionsodling Sverige, som samlar företagare från de gröna näringarna,
branschorganisationer, teknikleverantörer, forskare och myndigheter.
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* Trädgård (frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter) är ett utpekat område med stor
utvecklingspotential i Västra Götaland, och med en starkt växande efterfrågan. Ett viktigt
utvecklingsområde är gröna proteiner. Idag produceras 70 % av all svensk frukt och grönt i
Skåne.
* Mark- och vattenvård är ett område som rönt intresse under några år, men som nu
aktualiserats rejält hos lantbruks- och handelsföretag, och som kommer att få hög prioritet inom
Horizon 2020 kommande programperiod. Fler åtgärder krävs för att bibehålla och öka markens
bördighet och motståndskraft mot torka och skyfall, minska växtnäringsläckage och skydda våra
vattendrag. Även många betesmarker har ett dikningsbehov. Vi ser t ex ökande problem med
leverflundra hos betesdjur.
* Företagande är ett område som lyfts såväl av LRF såsom inom forskningen under senare år.
Utvecklingen visar på färre men större lantbruksföretag med större arealer och
djurbesättningar, vilket ställer ökade krav på företagsledaren vad gäller arbetsledning,
affärsmannaskap och management. Även en allt mer föränderlig omvärld i form av t ex
teknikutveckling och klimatförändringar ställer ökade krav på företagsledaren.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej relevant.

Mål och resultat
Mål
Stärka Agrovästs kapacitet som klustermotor för de gröna näringarna i Västsverige, och att öka
förmåga till samverkan mellan forskningen och företagare inom de gröna näringarna. Detta
genom att etablera forsknings- och innovationsprogram inom områdena: Trädgård (frukt, bär,
grönsaker, prydnadsväxter), Företagande samt Mark- och vattenvård. Genom programmen
samlar AgroVäst företagare, forskare och representanter från offentlig sektor kring dessa frågor
och initierar aktiviteter för utveckling och kunskapsöverföring för att stödja branschen att ta
ytterligare steg mot en mer robust västsvensk matproduktion. Robust i den meningen att bättre
kunna stå emot och återhämta sig ifrån olika störningar (klimat, stängda gränser etc) samt en
ökad självförsörjningsgrad.

Målgrupp
Projektets primära målgrupp är kvinnor och män som driver små och medelstora företag inom
de gröna näringarna i Västra Götaland och Halland. Mer specifikt sektorerna trädgård,
växtodling, animalieproduktion, rådgivning, samt förädling av livsmedel, foder och biomaterial.
Den sekundära målgruppen är de företag och aktörer som möjliggör ökad tillväxt och
konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Här återfinns branschorganisationer,
leverantörer av teknik och insatsvaror samt institut, universitet och högskolor.
Projektets insatser kommer att formas utifrån den primära målgruppens behov och utmaningar,
behovsställarnas utmaningar samt utifrån de möjligheter som forskningsaktörerna och
företagen i värdekedjan har.

Förväntat resultat vid projektavslut
RESULTATMÅL
* Nyetablering av FoI-programmen Mark- och Vattenvård samt Framgångsrikt företagande.
Styrgrupper och verksamhetsplaner finns framtagna.
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* Vidareutveckling av det nyuppstartade FoI-programmet Tillväxt Trädgård
* LRF Trädgård når ut till 50 trädgårdsodlare i Västsverige med sina utbildningsinsatser
* Arrangemang av sex seminariedagar - två för respektive program, med syfte att samla företag
och forskare. Arrangemangen sker i nära samverkan med Gröna möten.
* Två teknikdemonstrationer i fält för att stimulera nätverk och samarbeten kring
specialmaskiner för att effektivisera t ex sådd, ogräsbekämpning och skörd av grönsaker, I
aktiviteten involveras såväl odlare, rådgivare, forskare och teknikleverantörer.
* Tre fokusgrupper inom Trädgård, som träffas minst två gånger. Varje fokusgrupp samlar
grönsaksodlare, rådgivare, teknikleverantörer, kunder och forskare för att utbyta kunskap och
föra dialog om specifika problemområden.
* Fyra studiebesök till Skåne för att sprida kunskap och best-practise vad gäller produktion av
nischgrödor (t ex sötpotatis, rosenkål, kronärtskocka och okra). Vid varje studiebesök
medverkar grönsaksodlare, rådgivare, forskare och ibland kanske även kunder.
* Tillsammans med SLU utarbeta och attrahera resurser till ett större projekt som stödjer en
implementering av precisionsodlingsteknik inom produktionen av grönsaker
* Utarbeta och attrahera resurser till samverkansprojekt inom ramen för de nyetablerade
programmen Mark- och vattenvård samt Framgångsrikt företagande. Projekten ska bygga på
den behovsinventering som görs vid utarbetandet av verksamhetsplaner för programmen.
EFFEKTMÅL
* Kvinnor och män inom lantbruksbranschen, såväl forskare, företagare och rådgivare, bedömer
att Agrovästs FoI-program är väl fungerande forum för att lyfta och komma vidare med behov
och utmaningar inom de tematiska områdena trädgård, mark- och vattenvård samt företagande.
* Agroväst har stärkt sin förmåga att öka samverkan mellan forskning och företagare inom de
gröna näringarna i Västsverige.
* En stärkt kunskapsöverföring mellan företag, samt mellan företag och forskning, vilket bidrar
till en mer hållbar, lönsam och robust matproduktion i Västsverige.

Förväntade effekter på lång sikt
* Agroväst och SLU Campus Väst har utvecklat sin kapacitet som mötesplats och klustermotor
för de gröna näringarna i Västsverige
* Företag inom den västsvenska matproduktionen har stärkt sin förmåga att stå emot och
återhämta sig ifrån olika störningar (klimat, stängda gränser etcetera)
* En ökad självförsörjningsgrad av mat i Västsverige

Organisation och genomförande
Projektorganisation
För den strategiska styrningen av projektet ansvarar presidiet i Agrovästs styrelse, som består
av tre representanter ifrån näringsliv och universitet (två män och en kvinna). Presidiet träffas
fyra-sex gånger per år.
För respektive program formas en styrgrupp med representanter från näringsliv, forskning,
branschorganisationer och offentlig sektor, som leder arbetet inom varje program.
Projektledning - För det operativa genomförandet tillsätts en övergripande projektledare. Till
varje program knyts en samordnare med uppgiften att etablera och utveckla verksamheten
inom varje program:
* Tillväxt Trädgård Väst: 50 %
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* Framgångsrikt företagande: 40 % tjänst
* Mark- och vattenvård: 40 % tjänst
Kommunikatör: Till projektteamet knyts en redan anställd kommunikatör hos Agroväst på 5 %.
Ekonomi: Projektekonom med övergripande ansvar för rapportering gentemot finansiärerna
genom redan anställd hos Agroväst, 10 %.
Inköp/upphandling: Agroväst ansvarar för samtliga upphandlingar i projektet. Agroväst är van
projektägare och har gjort många upphandlingar under åren. Tidsplan för rekrytering:
Programsamordnare anställs under december 2020. Rekryteringen kommer att ske genom
annonsering i branschmedia samt AgroVästs egna kommunikationskanaler. En jämn
könsfördelning i projektets bemanning kommer att eftersträvas.

Arbetssätt
PROGRAM TILLVÄXT TRÄDGÅRD VÄST
En samordnare på 50 % fortsätter att tillsammans med sedan tidigare etablerade styrgruppen
för programmet initiera och understödja nya samarbeten mellan kunskapsleverantörer såsom
universitet/institut och företag inom trädgårdsektorn (frukt, bär, grönsaker, prydnadsväxter).
Tillväxt Trädgård på SLU i Alnarp är en viktig samarbetspart, även SLUs precisionsodlingsgrupp
i Skara. De aktiviteter och initiativ som projektet initierar ska bidra såväl till en ökad produktion
av grönsaker, frukt och bär i regionen, såsom stärkt hållbarhet och konkurrenskraft bland
företag som drivs av kvinnor och män inom trädgårdsnäringen.
Nedan exempel på aktiviteter:
* Samverka med LRF Trädgård som har en stor utbildningssatsning på gång, så att dessa insatser
landar väl och skapar nytta i Västsverige.
* Samverka med SLU Alnarp och SLUs precisionsodlingsgrupp i Skara för att utveckla och
initiera nya samverkansinitiativ som stimulerar en implementering av
precisionsodlingstekniker och metoder i trädgårdsodlingen.
* Initiera och facilitera fokusgrupper. I en fokusgrupp engageras grönsaksodlare, rådgivare,
teknikleverantörer, kunder och forskare för att utbyta kunskap och föra dialog om specifika
problemområden.
* Sprida kunskap och best-practise vad gäller produktion av nischgrödor (t ex sötpotatis,
rosenkål, kronärtskocka och okra) för att underlätta för mindre odlare att öka sin
produktionsvolym som alternativ till storskalighet eller som lösning för etablerade att hitta en
ny nisch med bättre ekonomi. T ex genom fokusgrupper, seminarier och studiebesök hos
etablerade odlare.
* Stimulera nätverk och samarbeten kring specialmaskiner för att effektivisera t ex sådd,
ogräsbekämpning och skörd av grönsaker, I aktiviteten involveras såväl odlare, rådgivare,
forskare och teknikleverantörer. I denna aktivitet ingår teknikdemonstration i fält.
* Förmedla kontakter, fånga upp idéer och initiera nya samverkansprojekt
* Bidra till att fler trädgårdsodlare tar emot praktikanter från naturbruksskolorna
* Arrangemang av två heldagsseminarier i samverkan med Agrovästs kommunikationskoncept
Gröna möten för spridning av ny kunskap.
PROGRAM MARK OCH VATTENVÅRD
En samordnare på 40 % får uppdraget att forma en styrgrupp med representation ifrån
forskning och näringsliv, samt ta fram verksamhetsplan, fånga upp idéer och initiera
utvecklingsinitiativ på området. Programmet genomförs i nära samverkan med SLUs Institution
Mark och Miljö. Arrangemang av två heldagsseminarier i samverkan med Agrovästs
kommunikationskoncept Gröna möten för spridning av ny kunskap.
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PROGRAM FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAGANDE
En samordnare på 40 % får uppdraget att forma en styrgrupp med representation från forskning
och näringsliv, ta fram verksamhetsplan, fånga upp idéer och initiera utvecklingsinitiativ på
området. Programmet ska genomföras i nära samarbete med SLU Kompetenscentum
Företagande och deras forskargrupp kring företagsledning. Arrangemang av två
heldagsseminarier i samverkan med Agrovästs kommunikationskoncept Gröna möten för
spridning av ny kunskap.
KOMMUNIKATION
Information om projektet och programmens verksamhet och resultat sker via Agrovästs
hemsida och sociala medier. Kommunikation av resultaten sker även genom Agrovästs
kommunikationskoncept Gröna möten som kontinuerligt anordnar seminarier, workshops och
studiebesök och producerar filmer och poddar med syfte att sprida ny kunskap och best practise
till företagare inom de gröna näringarna.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Aktiviteten har som mål att nå ut till
kvinnor och män som driver företag
inom de gröna näringarna i
Västsverige, och skapa intresse om de
utmaningar som finns, och föra ut ny
kunskap och best-practise som stöd
för att åstadkomma en effektiv
matproduktion med låg klimat- och
miljöpåverkan samt god lönsamhet.
Huvudsakliga
kommunikationskanaler är Agrovästs
hemsida och sociala medier. Även
Agrovästs kommunikationskoncept
Gröna möten som kontinuerligt
anordnar seminarier, workshops och
studiebesök och producerar filmer
och poddar med syfte att sprida ny
kunskap och best practise till
företagare inom de gröna näringarna.
Även styrgrupperna för programmen
är en yta för dialog om behov och
möjligheter, och för att föra ut
kunskap. Projektet bemannas med en
kommunikatör på 5 % som
samordnar denna aktivitet.
Aktivitetens mål är en slutrapport
som uppfyller finansiärernas krav,
och en sammanfattande utvärdering
av projektet som ska stödja ett
lärande bland medverkande aktörer.
Aktiviteten syftar till att samla in
resultat, sammanställa den

Avslutsarbete
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Kostnad

2023-03-01 2023-04-30

35 000

115 000
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande

Projektledning

FoI-program Tillväxt
Trädgård Väst
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ekonomiska redovisningen och
uppnådda resultat till våra
finansiärer.
Målet med aktiviteten är att få
kunskap om huruvida projektets
aktiviteter leder till de uppsatta
målen, och utifrån detta kunna göra
relevanta justeringar i genomförandet
av projektet samt dra ett lärande.
Löpande utvärdering sker genom
dialog med programmens
styrgrupper, och Agrovästs styrelse.
Efter varje aktivitet ombeds
deltagarna besvara en enkel enkät för
att följa upp aktiviteten.
Målet med aktiviteten är att på
effektivaste sätt organisera, planera
och genomföra projektet så att de
uppställda målen nås. Syftet är att
koordinera, driva och leda arbetet
utifrån fastställd plan och budget, på
ett sätt som skapar engagemang och
tillit i projektteam och medverkande
externa aktörer. För den strategiska
styrningen av projektet ansvarar
presidiet i Agrovästs styrelse, som
består av tre representanter ifrån
näringsliv och universitet (två män
och en kvinna). Presidiet träffas fyrasex gånger per år. Agrovästs vd Mats
Emilson ansvarar för den
övergripande projektledningen (5 %
tjänst), och ger stöd och vägledning
till samordnarna för de tre
programmen. En projektekonom med
övergripande ansvar för rapportering
gentemot finansiärerna knyts till
projektet på 10 %.
En samordnare på 50 % fortsätter att
tillsammans med sedan tidigare
etablerade styrgruppen för
programmet initiera och understödja
nya samarbeten mellan
kunskapsleverantörer såsom
universitet/institut och företag inom
trädgårdsektorn (frukt, bär,
grönsaker, prydnadsväxter). Tillväxt
Trädgård på SLU i Alnarp är en viktig

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-04-01 2023-04-30

30 000

2021-01-01 2023-04-30

330 000

2021-01-01 2023-02-28

1 200 000
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Aktivitet

Beskrivning

FoI-program Mark- &
vattenvård

FoI-program
Framgångsrikt
företagande

samarbetspart, även SLUs
precisionsodlingsgrupp i Skara. De
aktiviteter och initiativ som initieras
ska bidra såväl till en ökad produktion
av grönsaker, frukt och bär i regionen,
såsom stärkt hållbarhet och
konkurrenskraft bland företag som
drivs av kvinnor och män inom
trädgårdsnäringen.
En samordnare på 40 % får uppdraget
att forma en styrgrupp med
representation ifrån forskning och
näringsliv, samt ta fram
verksamhetsplan, fånga upp idéer och
initiera utvecklingsinitiativ på
området. Programmet genomförs i
nära samverkan med SLUs avdelning
Mark och Miljö. Arrangemang av två
seminariedagar genomförs i
samverkan med Agrovästs Gröna
möten.
En samordnare på 40 % får uppdraget
att forma en styrgrupp med
representation från forskning och
näringsliv, ta fram verksamhetsplan,
fånga upp idéer och initiera
utvecklingsinitiativ på området.
Programmet ska genomföras i nära
samarbete med SLU
Kompetenscentum Företagande och
deras forskargrupp kring
företagsledning. Arrangemang av två
seminariedagar genomförs i
samverkan med Agrovästs Gröna
möten.

Projektet bekostar insatser som är riktade till enskilda företag
Nej
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Kostnad

2021-01-01 2023-02-28

830 000

2021-01-01 2023-02-28

830 000
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Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Värde
75
20
0
75

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Företagens (produkt- och/eller processinnovativa. 10-249 anställda) utgifter för sin
egen FoU-verksamhet
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Projektintäkter (negativ kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2021
781 950
808 036
1 589 986

2022
865 200
894 063
1 759 263

2023
164 650
170 143
334 793

Totalt
1 811 800
1 872 242
3 684 042

0
0
1 589 986
1 589 986

10 000
10 000
1 749 263
1 749 263

0
0
334 793
334 793

10 000
10 000
3 674 042
3 674 042

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Agroväst Livsmedel AB
Västra Götalandsregionen
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2021

2022

2023

Totalt

453 992
500 000

549 558
500 000

37 398
163 478

1 040 948
1 163 478

500 000
500 000

500 000
500 000

163 478
163 478

1 163 478
1 163 478

2021
635 994

2022
699 705

2023
133 917

Totalt
1 469 616

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40.00 %
40.00 %
40.00 %
31.67 %
28.33 %

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Universeum Visualisering & Innovationsgalleri (UVIG)
Sökande organisation: Universeum AB
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

4 (9)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

2 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 26

Ärendenummer 4

Bilaga 8
Ärendenummer 4
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
UVIG
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Universeum AB
Västsverige
20292402
2020:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Projekt
2020-09-03 – 2023-04-30
Västra Götalands län
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
20 514 684
0
30 771 896
51 286 580
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Genom UVIG ska Universeum bygga en unik publik test- och demonstrationsmiljö i linje med
regionens styrke- och utvecklingsområden. Innovationer ska synliggöras och samverkan mellan
företag och forskningsinstitutioner samt högre utbildning ska stärkas genom miljön, som
kommer vara både fysisk och digital. Genom UVIG byggs en helt ny plattform där för små- och
medelstora företag kan demonstrera innovationer och tillsammans med forskare och allmänhet
testa tekniska innovationer. GU Ventures som har en samordnande roll i projektet samt i med
dialog med forskningsinstitutioner och högre utbildning genom bland annat Chalmers och GU.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektet anger att de
ska knyta an till de regionala styrkeområdena men anger inget specifikt. Det är en större
satsning i en ny typ av kontext som främst innebär byggnation av en fysisk arena. Det innebär en
ny plats för företag att utveckla produkter och en utveckling av metod för detta. Dessutom finns
en tydlig spridning av innovationer till en bredare allmänhet. Projektet är förankrat hos GU
Ventures som går in med tid i projektet. Projektet har därmed också en koppling till akademin,
men det är i ansökan inte helt tydligt hur det kommer fungera under projektgenomförandet. Det
finns ingen konkret plan för hur verksamheten ska bedrivas efter projektslut, detta ska utredas
under projektets gång. Projektets arbete med hållbarhetsaspekterna bedöms ligga på en
grundläggande godkänd nivå. Den regionala förankringen bedöms som svagare. Sökande
organisation bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra
projektet. En förutsättning för beslut är ett startbesked för byggnation.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 10
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Visualisering med digital teknik är ett växande område inom såväl forskning som innovation och
entreprenörskap. Samtidigt ökar behovet av att hitta nya hållbara produkter för de
samhällsutmaningar vi står inför, något som pandemisituationen världen över visat.
Innovationer från stora industriella aktörer är en unik styrka för Västsverige. Att ha med både
historiska och nutida innovationer från de stora aktörerna till SMF är centralt i satsningen.
Universeum växer och blir nästa generation vetenskapscenter något som möjliggjorts av
Universeums stiftare (Chalmers, Göteborgs universitet GU, Västsvenska Handelskammaren VHK,
Göteborgsregionen), Kreftingstiftelsen med flera. En visualiseringsdom (Wallenberg Immersive
Science Communication Dome) med världsledande visualiseringsteknik, världens första publika
visualiseringslabb (Stenastiftelsen) och förstärkt utbildnings- och forskningsfokus är nu under
utveckling på Universeum. Mot denna bakgrund har dialog förts med kommuner inom GR,
Västra Götalandsregionen, med representanter från högre utbildning och forskningsinstitutioner
Chalmers, GU, västsvenska Science Parks, inkubatorer, VHK, BRG samt direkt med privata
näringslivet. Behovet av en test- och demonstrationsmiljö för Innovationer har vuxit fram i
denna dialog. Våren -19 uppvaktades Universeum av GU Ventures som representant för alla
inkubatorer i regionen med önskan om att genomföra projektet. Därefter har dialogen pågått
löpande med alla aktörer inför byggandet av ett innovationsgalleri på Universeum. Genom en ny
publik test- och demonstrationsmiljö för SMF på Universeum möjliggörs innovationssamverkan
regionalt, nationellt och internationellt. Att skapa ett forum, on site och digitalt, för SMF är något
helt nytt för Universeum och skiljer sig därmed från all övrig verksamhet.
UVIG möter två behov:
- SMF:s behov av att demonstrera sina produkter på en publik arena för ökad spridning,
tillämpning och kommersialisering av hållbara innovationer, varor och tjänster.
- Näringslivets behov av att samverka med flera aktörer i innovationsprocessen. Dels för att
gemensamt identifiera hållbara lösningar på samhällsproblem, dels för att testa nya lösningar
tillsammans med allmänhet, med stöd av forskning och forskningsinstitutioner.
Idén till ett svenskt innovationsgalleri har funnits hos inkubatorerna i många år med inspiration
från Taglit Innovation Center, ett besökscentrum som presenterar den israeliska startupnationen för allmänheten. Upplevelsen inkluderar en rundtur i deras interaktiva utställning, en
introduktion till det israeliska start-up-ekosystemet eller/och en session med en israelisk
entreprenör som presenterade sin personliga historia. Innovationssystemet presenterades
utifrån viktiga aktörer och innovationer som har kommersialiserats, med aggregerade siffror om
antal start-ups, entreprenörer och attraherat kapital. Tillsammans har de skapat en historisk
bakgrund och framtida kontext kring innovationer och start-up-ekosystemet i Israel. UVIGprojektet adresserar SMF i samverkan med forskningsinstitutioner och högre utbildning genom
utveckling av nya metoder och byggnation av en helt ny test- och demonstrationsmiljö både
digitalt och på Universeum. Regionen har ett innovationsekosystem med en stark mylla i
akademins och näringslivets forskningsbas med tydliga spetsområden, innovativa
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entreprenörer, internationellt högt rankade aktörer och många startups. Genom UVIG kan
Universeum göra innovationsregionen Västra Götaland tillgänglig för allmänheten, viktigt för
tillväxten och nya etableringar. Projektet stärker regionens varumärke och stimulerar till fler
framtida innovatörer och etableringar, från ett lokalt till globalt tillväxtperspektiv.

Omvärld och samverkan
Covid-19 har satt tillväxt och innovation i ett nytt ljus sedan UVIG projektet först utvecklades.
Omvärlden ser annorlunda ut och samverkan har aldrig varit viktigare för att lösa aktuella
samhällsutmaningar. UVIG är ett projekt i framkant som kan bidra till att stärka
innovationskapaciteten och tillväxt lokalt - globalt.
Enligt den nationella strategin för hållbar regional tillväxt 2015 - 2020 ska regional utveckling
ske baserat på EUs Östersjöstrategi, partnerskap för strukturfonderna samt nationell och
regional utvecklingsstrategi. UVIG projekt är kopplat till samtliga av dessa och dessutom
ytterligare en nivå; Agenda 2030 och de Globala målen vilket också ligger i linje med
regionalfondens krav på tre dimensioner av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. På EU nivå kopplas projektet till EU Kommissionen som beskriver OPEN
SCIENCE (OS), dvs göra vetenskapsbaserade innovativa idéer mer öppna, globala, kreativa och
komma närmare samhället. Vidare handlar OS om hur forskning och innovationer kan utvecklas,
spridas och kommersialiseras via öppna, effektiva, transparenta innovationsprocesser som är
mer tillgängliga för samhället. OPEN SCIENCE är även en grundpelare i det nya forsknings- och
innovations programmet Horisont Europa. Inom de nya målen för sammanhållningspolitiken för
2021-2028 ska 65-85% av budgeten fokusera på ett smartare Europa genom öppen innovation,
digitalisering och stöd till SMF samt att bekämpa klimatförändring. Projektet möter också
regionalfondens mål genom att stärka innovationsmiljöer och skapa
demonstrationsanläggningar och testbäddar, stärka små- och medelstora företags förmåga till
nyttiggörande och kommersialisering av ny kunskap, inklusive forskning samt främja en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Alarmerande siffror visar på att konjunkturläget i Västra Götalands län är negativt och starkt
påverkat av coronakrisen. Tillväxttakten för orderingången har mattats av och prognosen de
kommande tolv månaderna är historiskt låga. Av den totala exporten i Sverige står SMF för 41%,
enligt Exportkreditnämndens undersökning säger en tredjedel av de undersökande företagen att
exporten helt upphört eller minskat kraftigt.
Övertygelsen om behovet av en ny test- och demonstrationsmiljö i form av ett Visualiseringsoch innovationsgalleri stärks av diskussionerna vi haft med näringslivet och de senaste
undersökningarna/rapporterna som gjorts med anledning av situationen av Covid19. Analysen
bottnar i samtal och rapporter från BRG, GBG&co, VHK, Svenskt Näringsliv, Företagarna, GR, GU
Ventures och kan sammanfattas till att det finns starka samband mellan kunskap och
innovationer och det finns ökat behov:
- Av kompetensförsörjning inom många områden.
- Att förnya och ställa om sin verksamhet.
- Av fysiskt och digitalt skyltfönster för innovationer
- En arena att samlas kring och samverka tillsammans för att lösa framtidens utmaningar
- Att använda data för visualisering som blir allt mer tillgänglig, livslångt lärande är avgörande
för fortsatt handlingskraft och nya idéer för att bemästra samhällsutmaningar
Universeums roll i regionens i innovationssystemet kommer att samordnas av GU Ventures. Det
finns en koppling mellan UVIG och VINK-samarbetet. Många av aktörerna inom
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innovationsområdet blir involverade i projektet när så behövs, såsom alla inkubatorer och
science parks, ALMI, Drivhuset, Connect Väst, Mobility X-lab, AstraZenecas Bioventurehub,
Volvos CampX, m.fl Tillsammans med VGR bidrar samtliga till ett positivt klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande och inom ramen för projektet bidra till att stärka regionens
innovationskraft.
Under två års tid har möten lokalt, regionalt och nationellt men också internationellt skett och
slutsatsen av dessa är att den utveckling som sker på Universum är unik. UVIG projektet
möjliggör metoder och test- och demonstrationsmiljöer specifikt för SMF både digitalt och i
Universeums lokaler.

Koppling till det regionala näringslivet
GU Ventures kommer i samverkan med Universeum att samordna dialogen med företagen i
regionen. 1000 företag kommer att kontaktas under projektet och efter en urvalsprocess hos
inkubatorerna kommer 10 företag att väljas ut för piloten och därefter kommer ytterligare 20 att
få ställa ut i Innovationsgalleriet. Genom att även göra Innovationsgalleriet tillgängligt digitalt
kommer ytterligare ca 100 företag erbjudas möjligheten att visa sina innovationer. I
testmiljöerna ska ytterligare minst 10 företag få delta i piloter. Ytterligare nätverk om 2000
företag blir indirekt berörda av projektet genom information och möten där man kan ta del av
miljön/lärandet. Sammantaget kommer 3000 företag får ta del av projektet och minst 40 företag
få delta i piloter och genomförande aktiviteter under projekttiden med olika roller. Genom
möjlighet att få rösta på bästa innovationen vid besöket så skapas interaktion med besökare, on
site eller digitalt.
GU Ventures kommersialiserar nya innovativa idéer med koppling till GU i syfte att bidra till
nyttiggörande, utveckling och tillväxt. Målet är att skapa långsiktighet med framgångsrika och
hållbara verksamheter såväl ekonomiskt, socialt och med omsorg om vår miljö. l GU Ventures
topprankade inkubations- och investeringsverksamhet startas, utvecklas och finansieras projekt
och företag. 87% av inkubatorföretagen bidrar till något av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Andelen kvinnor i inkubatorföretagen uppgår till 31% på ordförandenivå, 20% för
styrelseledamöter, 20% för VD:ar och 28% för alla sysselsatta. GU Ventures samordnar även
West Swedish Incubators, ett konsortium av inkubatorer i regionen bestående av GU Ventures,
Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Founders Loft, samt inkubatorerna vid parkerna
Innovatum i Trollhättan, Science Park Skövde, Brewhouse och Sahlgrenska Science Park.
Inkubatorerna jobbar med att kommersialisera och nyttiggöra forskning och idéer från
regionens lärosäten, näringsliv och från övriga samhället. Idag har inkubatorerna omkring 200
nya projekt och aktiebolag, som de jobbar med att utveckla till tillväxtföretag i regionen. West
Swedish Incubators jobbar tillsammans för att gemensamt kvalitetshöja och effektivisera sitt
arbete med att skapa nya tillväxtföretag. UVIG utgår från bolagens behov av stöttning samt
regionens behov av att öka andelen kommersialiseringsbara avknoppningar från akademi och
näringsliv blanda annat genom att öka andelen internationella besök (IRL eller virtuella) och
etableringar samt sprida information om det goda innovationsresultatet i regionen.
Sverige har ett väl fungerande innovationssystem men få vet om vilka möjligheter som finns och
dess goda resultat. Företagen har sällan själva möjlighet att facilitera internationella besök eller
att ta emot allmänhet, skolklasser eller intresserade grupperingar från det regionala
näringslivet, som vill lära sig om innovationsföretagen. De är beroende av att andra aktörer i
innovationssystemet kan tillhandahålla arenan och facilitera de olika besöken utefter
besökarnas behov. Inkubatorerna själva upplever att de är för små och att de flesta inte har
ändamålsenliga lokaler för att de själva ska kunna erbjuda en attraktiv arena och kapacitet för
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facilitering. De har inte heller den klientel som kan göra ett sådant galleri eftertraktat för företag
att vilja ställa ut/demonstrera och lägga resurser på att andra ska testa produkterna. Därför
behövs UVIG och Universeum som ny aktör i innovationsekosystemet.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål
Nya metoder och en ny test- och demonstrationsmiljö på Universeum för små till medelstora
företag ska möjliggöra förstärkt innovationskraft och samverkan mellan företag,
forskningsinstitutioner och högre utbildning. Detta ska stärka regionens styrkeområden men
också attraktionskraft och bidra till att kompetens och kluster stärks. Nationella och
internationella besökare får konkret uppleva regionens innovationskraft, fysiskt (on site) och
digitalt.
UVIGs ambitioner och de utvalda innovationerna i galleriet ska spegla styrkeområden och
stämmer väl med regionens prioriterade områden. Fokusområden är medicin, bio- och
medicinteknik, automotive, transport och logistik, förnybar energi, blå och gröna innovationer,
samt IT- och kommunikationsteknik (inkl. AI).
Målet är att SMF får stöd i sin utvecklingsprocess genom att få testa och demonstrera
innovationer vilket ska bidra till att nya lösningar på våra samhällsutmaningar. Detta innebär att
UVIG bidrar till ökad samverkan, företagen blir mer kända hos allmänhet, inom offentlig sektor
och näringsliv, samt att företagen på lång sikt ökar sina FoI investeringar, vilket i sin tur stärker
regionen som helhet. UVIG ska utveckla nya metoder för SMF och bygga en helt ny test- och
demonstrationsmiljö. 3000 företag i regionen ska känna till möjligheterna, 1000 företag har
erbjudits att vara med att utveckla metoder och testa innovationer. Det har genomförts piloter
och demonstrationer för ett antal företag.
Delmål 1
Bygga en ny test- och demonstrationsmiljö "Innovationsgalleri" för att skapa utställning med
relevanta innovationer och till det utveckla hållbara programkoncept, som ska inspirera och
stoltsera med lyckade innovationer. Det stärker SMF att synliggöra innovationer samt genom
tester och demonstrationer vidareutveckla dessa i en ny inspirerande miljö på Universeum. Det
kommer att ske i samverkan med innovationsekosystemet för identifiering och urval av
relevanta innovationer. Därefter genomförs intervjuer och ingås överenskommelser med de
utvalda, görs guideprogram, digital produktion, utställningsbygge, marknadsföring, lansering,
mm. Innehållet i de innovationer som testas och demonstreras ska främja hållbar utveckling och
de regionala styrkeområdena, samt nå ut till allmänheten och internationella besökare som ett
steg i SMF:s kommersialisering, PR och tillämpning av deras innovationer. SMF kan visa upp sina
innovationer i en välkänd publik miljö och via digitala kanaler, som även sprids i ekosystemet
och bland allmänheten.
Delmål 2
Utveckla metoden "Hållbarhetsdrivna innovationer genom visualisering" och anpassa
erbjudanden till de innovativa publika labbmiljöerna som redan är under utveckling på
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Universeum så att de blir tillgängliga och attraktiva för målgruppen SMF. Detta kommer att ske
genom tester med öppen data, tekniskt avancerad miljö och digital interaktion så att SMF kan få
testa sina innovationer i en publik miljö. Delmålet ska bidra till ökad konkurrenskraft för
regionens näringsliv och stärkt kommersialisering av produkter och tjänster som främjar
hållbar utveckling och styrkeområden genom publika inspel för behovsstyrda innovationer.
Delmål 3
Utveckla en hållbar affärsmodell för test- och demonstrationsmiljön så att den kan
vidareutvecklas över tid och vara relevant för företagen och bidra regionens tillväxt. I och med
genomförandet av en första utställning enligt delmål 1 kan projektet inhämta erfarenheter och
iterera konceptet under projekttiden, samt testa möjliga affärsmodeller. Delmålet ska bidra till
säkerställande av långsiktigt ökad synlighet och attraktionskraft för regionen och dess
innovationer. Även detta mål bidrar till stärkt kommersialisering av produkter och tjänster som
främjar hållbar utveckling och utvalda styrkeområden.

Målgrupp
Projektets primära målgrupp är SMF i Västsverige. Inom gruppen SMF kommer projektet att
prioritera de som har idag de mest väl ansedda innovationerna som kommit fram den senaste
tiden. De ska vara beredda att lägga resurser och tid på att engagera sig och erbjuda sina
produkter och tjänster för display till allmänhet och besökare inkl berätta om deras story.
Innovationerna ska kunna väcka intresse, kunna testas och vara en bra grund för vidare
innovationsprocesser inom projektet.
Den sekundära målgruppen är forskningsinstitutioner, högre utbildning och andra
utvecklingsorganisationer såsom Science Parks. Studerande på högre utbildning och besökarna
på Universeum är också centrala och ingår i den sekundära målgruppen som del av
testpiloterna.
Processen som utvecklas under projekttiden för Innovationsgalleriet kommer att involvera såväl
Universeums personal, som är kunniga och erfarna kring hur olika typer av besökare ska
engageras och hur metoder för testning och demo ska utvecklas, liksom innovationsaktörernas
och SMF:s personal, som ska bidra med sin innovationskompetens på olika sätt. Det kommer
genomföras utlysningar, urvals- och utställningsaktiviteter, som involverar även övriga
innovationsekosystemet. Inkubatorerna och övriga i systemet är vana att genomföra processer
för att utvärdera innovationer, både inom ramen för den ordinarie verksamheten samt i andra
sammanhang. Universeum och dess partners är också nära kopplade till såväl akademin,
offentlig sektor som industrin och övriga innovationssystemet, varmed de har god kännedom
om de mest väl ansedda innovationerna.
Ett antal innovationer och innovatörer är således påtänkta för Innovationsgalleriets pilot och
några har även blivit kontaktade för att undersöka intresset. Det slutliga beslutet tas dock
utifrån genomförd urvalsprocess av en särskild panel med representanter från Universeum och
dess partners, där beslutet baseras på en metod med ett antal parametrar och ett tillhörande
poängsystem. Därefter genomförs utställningsaktiviteter, inkl all produktion, guidning och
övningar, varefter Innovationsgalleriet lanseras och drivs under projekttiden, med konstanta
iterationer för vidareutveckling. Inkubatorerna är en bra grund för att fylla Innovationsgalleriet
under projekttiden. Både de idag aktiva inkubatorbolagen i inkubatorerna och de så kallade
alumni bolagen kommer att ingå i urvalet.
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Inkubatorerna planerar innehållet till ett innovationsgalleri med ett tydligt hållbarhetsfokus. GU
Ventures och Chalmers Ventures driver dessutom tillsammans med Johanneberg Science Park
nätverket #greenups, som är det största klustret av hållbara start-ups i norra Europa I planerna
finns även en del i utställningen med bara kvinnliga innovatörer såsom Laila Ohlgren, Solgun
Drevik, Marie Curie, Ann Kiesling osv. liksom en del för innovationer inom tillgänglighet och från
tävlingen Årets nybyggare där inflyttade utländska entreprenörer, som har integrerats i det
svenska samhället, belönas av HM Konungen för att de har byggt bra företag. Ända sedan starten
2001 har Universeum verkat för att rusta elever och besökare i alla åldrar att aktivt bidra till en
hållbar samhällsutveckling som idag beskrivs i FN:s globala mål, Agenda 2030. Universeum är en
klimatsmart byggnad och den nya delen av huset som byggs för Innovationsgalleriet kommer att
byggas med höga krav på hållbarhetsaspekterna. Genom att Universeum erbjuder sin publika
arena till företag, där innovativa samverkansmöjligheter skapas, så stärks också
förutsättningarna för hållbarhetsdrivna innovationer blir starka i Västsverige.

Förväntat resultat vid projektavslut
Det övergripande resultatet är att Universeum med stöd från ERUF genom UVIG projektet kan
bygga en ny och helt unik test- och demonstrationsmiljö till nytta för företagen i regionen. Det
direkta resultat är att flera centrala aktörer i innovationsprocessen såsom företag, forskningsoch utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn får tillgång till en publik arena (on
site och digitalt) och allmänheten genom Universeum, vilket ska bidra till att stärka
innovationskraften i regionen.
Den största delen av projektbudgeten går till att bygga den nya test- och demonstrationsmiljön
på Universeum så att det blir smart, hållbart och tillgänglig för alla. Förslaget är att
Innovationsgalleriet kommer att ligga i en ny gångbro som blir en naturlig passage för alla
besökare och samtidigt den nya södra entrén till Universeum så innovationer och satsningar
kommer att exponeras för flest besökare, både på plats och digitalt. ERUF-stöd till projektet
kommer därmed att komma många till gagn, både näringsliv, forskning, högre utbildning och
framför allt besökarna, allmänheten under många år framåt vilket också bidrar till ökad tillväxt
för besöksnäringen som är extra hårt drabbad under pandemin. Genom UVIG-projektet blir det
alltså möjligt för regionens företag att bjudas in att dels få demonstrera sina innovationer men
också låta sina innovationer testas för allmänheten samt nya koncept och metoder till nytta för
många. En scenografi som skapar nyfikenhet hos besökaren att lära mer, inspireras att också
testa innovationer skapas både digitalt och fysiskt.
UVIG ska ha utvecklat nya metoder för SMF i Universeums innovativa labb- och
visualiseringsmiljöer samt utveckla och bygga en helt ny test- och demonstrationsmiljö.
Projektmålet är att 3000 företag i regionen känner till möjligheterna med Innovationsgalleriet,
att 1000 företag har erbjudits att vara med att utveckla innehåll och metoder, samt testa
innovationer, samt att det har genomförts piloter med först 10 företag, samt att 20 företag har
fått demonstrera sina innovationer under projektets genomförande på plats, medan ytterligare
ett 20-tal har fått möjlighet att delta digitalt.
Resultat 1
En ny test- och demonstrationsmiljö "Innovationsgalleri" med förutsättningar att skapa
utställningar med relevanta innovationer och till detta hållbara programkoncept, som ska
inspirera och stoltsera med lyckade innovationer.
30 SMF har nyttjat Innovationsgalleriet för att demonstrera sina innovationer under
projektperioden
20-40 innovationer har synliggjorts för 600 000 besökare on site eller online
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10-20 lokal, regionala, nationella EU / globala samverkan partners identifierade som utgör
grunden för det kluster och regionens styrkeområde gällande visualisering mfl
1 utvecklat , beprövat, utvärderat och kvalitetssäkrat koncept/metod för nyttjande av
Innovationsgalleriet.
Resultat 2
En utvecklad metod "Hållbarhetsdrivna innovationer genom visualisering" och erbjudanden till
en ny målgrupp SMF
10 SMF har samverkat med forskning, högre utbildning för att testa nya hållbara innovationer
100 medborgare har som besökare till Universeum aktivt och direkt deltagit i
innovationsprocessen
3 styrkeområden / globala mål har synliggjorts via innovationer
1 utvecklad, beprövad och utvärderad metod för Hållbarhetsdrivna innovationer för
målgruppen SMF är testad.
Resultat 3
En långsiktig affärsmodell för "Innovationsgalleriet" och "Hållbarhetsdrivna innovationer genom
visualisering" med anpassade erbjudanden till exempelvis utställare, besökare och annonsörer.

Förväntade effekter på lång sikt
Stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant är en av de
långsiktiga prioriteringarna som ligger i planen för VGRs tillväxtstrategi 2021 - 2030. UVIG vill
med sin satsning på en ny test- och demonstrationsplattform bidra till VGRs mål där stärkt
innovationskraft beskrivs enligt följande:
"Att stärka innovationskraften handlar om att utveckla idéer med potential att skynda på
omställningen och skapa värde i privat och offentlig sektor. Det omfattar insatser för ett ökat
entreprenörskap och nyföretagande, att stimulera de mindre företagens innovationskraft,
satsningar på internationellt starka kluster och utvecklade test- och demonstrationsplattformar"
Effekten av projektet på lång sikt innebär att Universeum erbjuder företag i regionen en publik
och världsunik innovationsmiljö för ca 700 000 besökare per år och dessutom digitala besökare
där innovationer kan demonstreras och testas. I de publika labben finns visualiseringsteknik där
öppen data kan visualiseras samt ny samverkansmodell för SMF testad vilket på sikt bidrar till
hållbarhetsdrivna innovationer som positionerar Västsverige internationellt från 2022 och
framåt.
Projektet skapar också synergier nationellt och internationellt med många av befintliga och nya
kontakter. Den sammantagna effekten främjar företagsinvesteringar inom forskning och
innovation, och utvecklar kopplingar och synergieeffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningen.
För långsiktiga effekter kopplade till mål 1
- Ökad samverkan mellan startups, forskning och allmänhet och ett starkt regionalt kluster.
- Förstärkt samverkan med aktörer på EU och global nivå skapar ökad regional attraktionskraft.
Ökad synlighet av regionens framtida styrkeområden och globala mål kopplat till näringslivet
som på sikt når 700 000 besökare per år på Universeum samt digitalt.
Långsiktiga effekter kopplade till mål 2
- Effektivare innovationsprocess ger snabbare tillämpning, nyttiggörande och kommersialisering
av hållbara och behovsstyrda innovationer
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- UVIG möjliggör fortsatt medverkan i FoI processer för företag på regional, nationell och global
nivå efter projektslut
För långsiktiga effekter kopplade till mål 3
- Ökad synlighet för företag och dess innovationer i regionen, digitalt och on site
- Företag använder Universeum för att utveckla hållbarhetsdrivna innovationer genom
visualisering
Förväntningar är att projektet ska ge liknande effekt som Taglit Innovation Center i Israel som är
inspiration till Universums satsning på Innovationsgalleri. Taglit Innovation Center visar upp
(demonstrerar) över 80 ledande israeliska företag, inklusive de mest dominerande
teknikföretagen och lovande israeliska start-ups inom olika områden som hälsa, vetenskap,
säkerhet, jordbruk, rymd och transport. Centret upprätthåller en livlig entreprenörsbank av
frivilliga personer från företagen och ekosystemet, vilka talar och delar sina berättelser med de
som kommer för att utforska det israeliska ekosystemet. På kvällarna är centret tillgängligt som
en unik och inspirerande mötesplats för möten och konferenser för israeliska
innovationsaktörer. Dessutom erbjuder centret en nätverksplattform för att dela
praktikprogram och jobberbjudanden med unga yrkesverksamma från hela världen.
Förväntningen är att företag i hela Västsverige kan dra nytta av den publika test- och
demonstrationsmiljön och de stora satsningar på digitalisering, genom visualisering och AI som
Universeum gör till nytta för smart, hållbar tillväxt för alla.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektorganisation är baserad på ett antal funktioner, ansvarsfördelning och aktiviteter.
Arbetet leds av en projektledare med stöd av en styrgrupp. Projektledaren har tillgång till en
projektgrupp och operativt projektledningsarbete sker främst i nära samverkan mellan
projektledare; ekonomiansvarig och dialogen mellan projektägare och myndighet.
Ekonomiansvarig stöder projektledare i arbetet med ekonomiuppföljning och
projektredovisning. I detta arbete ingår också att projektledaren ansvarar för kvalitetsfrågor och
hanterar risker.
Strategiskt projektledningsarbete innebär styrning och ledning av projektet. Det innebär interna
möten och arbete i projektgruppen samt med organisations styrgrupp. Projektmedarbetare som
ingår i projektorganisationen utöver projektledare och ekonom har bland annat följande
tjänster; pedagog, produktionsledare, produktionsteam: tekniker/programmerare/it-stöd,
kommunikatör, scenograf, pedagog, samt utvecklingschef och programledare för andra stora
satsningar.
Projektledningsarbete innebär också specifika arbetsinsatser som säkerställer ett kvalitativ
projektgenomförande (projektledning, ekonomi, organisation och möten) inkluderar samtliga
AP:s och partners. Projektledningen ska säkra att projektet leder till avsedda mål och resultat.
Målet för projektorganisation är:
· Skapa en aktiv och informerad styrgrupp med mandat att styra och ta beslut
· Synliggöra ansvarsområden och projektorganisation för hela organisationen.
· Genomföra projektets aktiviteter, följa upp projektet mål, indikatorer och riskhantering
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· Arbeta med en implementeringsstrategi som säkrar regional och nationell tillväxt efter avslutat
projekt.
· Säkerställa rapportering och intern uppföljning av rapportering
Projektets styrgrupp fattar beslut och består av Universeums styrgrupp "Styrteam för
Utveckling" med följande funktioner: VD, Utvecklingschef, Ekonomichef, Marknadschef samt
CIO/CEO där projektledaren är föredragande. Styrgruppen säkerställer en effektiv styrning som
ska bidra till hållbara effekter gällande regional kunskapsöverföring, synergier med relevanta
aktörer och projekt, internationell potential, tillväxt. Styrgruppens ansvar är stödja
projektledaren följa upp projektets aktiviteter och resultat, vid strategiska vägval ta viktiga
beslut.
Universeum planerar att skapa en strategisk "Effekt- och rådgivningsgrupp" med
nyckelpersoner som ska bidra till det innovativa utvecklingsarbetet. Gruppen består av
representanter från Universeum och och GU Ventures vid behov ytterligare personer i
innovationsfären från de organisationer som har visat tydligt intresse av satsningen såsom
näringsliv, startups, SMF, forskning, högre utbildning och internationella kontakter. Gruppen
leds av Universeum. Till detta finns också en arbetsgrupp kopplat till GU Ventures där nära
samverkan ska ske med olika inkubatorer för samordning för företagens medverkan i
genomförandet.
GU Ventures, som kommer att ha en samordnande roll för Innovationsgalleriet inom
ekosystemet, har samma roll inom VINK-samarbetet för alla inkubatorerna men ytterligare
aktörer kommer att involveras.

Arbetssätt
Som en aktiv del i det lokala ekosystemet och som brygga mellan akademi, offentlig sektor och
näringsliv spelar Universeum tillsammans med ett antal aktörer i innovationsfären en viktig roll
för att Västra Götaland ska nå sitt mål att vara en ledande kunskaps- och industriregion med
världsledande forskning och innovation inom de prioriterade områdena.
Genom ett agilt arbetssätt med en projektorganisation som har sin styrgrupp inom ramen för
befintlig ledningsstruktur på Universeum är målet att skapa en aktiv och informerad styrgrupp
med mandat att styra och ta beslut. Arbetssättet innebär också att rent praktiskt och i tidigt
skede utforma en projektplanering/riktlinjer med mallar för rapportering, redovisning, möten,
arbetsgrupper, struktur anpassade både till organisationens förutsättningar samt för kraven för
regionalfondsprojekt för att säkra kvalité, kostnadseffektivitet från start. Genom att engagera
kompletterande grupper av externa aktörer såsom regionens näringsliv kommer det att bli
möjligt att möta projektets behov och att nå mål och resultat enligt den förändringsteori och
effektplanering som Universeum använder sig av vid utveckling av större projekt. Under
projektets genomförande kommer det att ske en nära och direkt samverkan med främst GU
Ventures. Utvärdering och uppföljning kommer att ske av både upphandlad aktör och av
projektledare i enlighet med de krav som finns. Utvärdering och uppföljning finns med som ett
eget arbetspaket men innebär också att det är en del av projektledarens uppdrag att
systematiskt följa upp projektet. Utvärderingen ska ha fokus på hur resultat av UVIG leder till
nytta för företag i regionen och på vilket sätt regionen stärks i sin konkurrenskraft.
I samarbete med GU Ventures ska ett antal SMF kontrakteras för utställning och medverkan i
Innovationsgalleriet. Kontakten med företagen kommer att ske genom att företagen tar eget
initiativ att delta utifrån den information som skickats eller genom projektets uppsökande
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aktiviteter där de rekommenderats av ekosystemet olika aktörer som nominerat innovationer.
Idéer och innovationer som ställs ut i Innovationsgalleriet baseras på akademins
forskningsresultat, där forskare har knoppat av sina idéer till nya företag, som sedermera
etablerat sina verksamheter som SMs och utvecklat idéerna till innovationer. I inkubatorernas
hägn kommer 10 företag att väljas ut för piloten - antingen utav den befintliga gruppen om 200
inkubatorföretag eller utav de 1400 alumniföretagen - och därefter kommer ytterligare 20 att
väljas ut för att ställa ut i den nya miljön "Innovationsgalleri” under projekttiden. Processen som
utvecklas under projekttiden för Innovationsgalleriet kommer att involvera såväl Universeums
personal, som är kunniga och erfarna kring hur olika typer av besökare ska engageras och hur
metoder för testning och demo ska utvecklas, liksom innovationsaktörernas och SMF:s personal,
som ska bidra med sin innovationskompetens på olika sätt. Det kommer genomföras utlysning,
urval och utställningsaktiviteter, som involverar även övriga innovationsekosystemet.
Inkubatorerna och övriga i systemet är vana att genomföra processer för att utvärdera
innovationer, både inom ramen för den ordinarie verksamheten samt i andra sammanhang.
Universeum och dess partners är också nära kopplade till såväl akademin, offentlig sektor som
industrin och övriga innovationssystemet, varmed de har god kännedom om de mest väl
ansedda innovationerna. Ett antal innovationer och innovatörer är således påtänkta för
Innovationsgalleriets pilot och några har även blivit kontaktade för att undersöka intresset. Det
slutliga beslutet tas dock utefter genomförd urvalsprocess av en särskild panel med
representanter från Universeum och dess partners, där beslutet baseras på en metod med ett
antal parametrar och ett tillhörande poängsystem. Därefter genomförs utställningsaktiviteter,
inkl all produktion, guidning och övningar, varefter Innovationsgalleriet lanseras och drivs
under projekttiden, med konstanta iterationer för vidareutveckling. Inkubatorerna är en bra
grund för att fylla Innovationsgalleriet under projekttiden.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation
och
resultatspridning

AP 1 I detta arbete ingår det eget
kommunikationsarbete samt möten
med nyckelpersoner som skapar
delaktighet för målgrupperna och som
bidrar direkt och indirekt till projektets
resultat. En detaljerade
kommunikationsplan tas fram och
möten kommer att planeras med GU
Ventures för att säkra företagens
medverkan.
AP1.1 Kommunikationsplan för projekt
och resultat: Kommunikationsplan inkl
PR strategi, produkt/material, nyheter
och publikationer samt webbinfo.
Analyser; intressenter: Nulägesanalys
inkl analys av kommersiell potential
och framtid - nya styrkeområde,
intressenter och internationell
potential, spridning av kunskap och
utvärderingsresultat internt och extern,
nyttjandeplan för intressenter,
internationell potential, rapporter.

Kommunikationsplan & analyser
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Aktivitet

Beskrivning

Samverkan &
mötesplatser

AP1.2 Samverkan och mötesplatser
inom och utanför regionen, såsom:
Innovationsdialog och events, effekt
och rådgivningsgrupp, workshop,
Framtidsspaning, nya styrkeområden,
kommersiell potential.
AP2 Detta arbetspaket kommer att
avsluta projektet de sista fyra
månaderna av projektet. Aktiviteten
innehåller tre delar alla inom samma
huvudaktivitet: Samla in och analysera
resultat: Lessons learned och framtida
rekommendationer, Sprida resultat
Showcase Innovativa koncept /
metoder för ökad kommersiell
potential 2030, Avsluta och
slutrapportera projektet
AP3 Detta arbetspaket innebär både
eget uppföljningsarbete av
projektledaren samt utvärdering av
extern aktör. Utvärdering har fokus på
nyttan av projektet för företag och
innovationskraften i regionen.
Uppföljning handlar om vad projekten
gör, alltså aktiviteterna och deras utfall.
Utvärdering handlar om hur ni
genomför projektet och vad
aktiviteterna leder till på kort och lång
sikt, alltså deras resultat och effekter. Vi
kommer skriva utvärderingsarbetet
mer ingående i projektets slutrapport. I
rapporteringen ingår följande: Beskriva
utvecklingen av projektet i förhållande
till projektplanen. Redogöra för de
genomförda aktiviteterna och deras
utfall. Beskriva hur aktiviteterna har
lett till resultat som bidrar till att
projektet når sina mål. Redogöra för
oförutsedda resultat och effekter. Det
innebär att vi sammanföra resultaten
från både uppföljning och utvärdering i
rapporteringen.
AP 4 Detta arbetspaket innehåller
traditionellt projektledningsarbete. En
detaljerad tids- och aktivitetsplan som
följer UVIG bygget styr projektet. I
denna ansökan anges endast en grov
plan. En agil projektledningsmodell

Avslutsarbete

Utvärdering och
lärande

Projektledning
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Aktivitet

Beskrivning

Projektledning &
administration

Projekt &
processledning

Test och
demonstrationsmilj
ön

Utveckling & planer

Formgivning

Byggledning
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med GANTplan med milstolpar och
tydliga resultatindikatorer utgör stöd
till projektledningen.
AP 4.1 Detta arbetspaket innehåller
traditionellt projektledningsarbete i
samverkan med ekonomiansvariga som
stöder i redovisningsarbetet.
Projektledaren ansvarar också för
dialog med myndighet, samt hanterar
kvalitetsfrågor och riskhantering.
AP 4.2 Ytterligare en del i arbetet
fördelas på möten inom ramen för
projektorganisationen.
Projektorganisation och interna möten
(styrgrupp, arbetsgrupp osv) förutom
att projektet ska ledas mot mål och
genom stöd från styrgrupp och
arbetsgrupp/projektgrupp En
implementeringsstrategi ska arbetas
fram parallellt för att skapa bidra till
långsiktighet och hållbarhet fär
medverkande ansvariga organisation
samt säkra att projektet bidrar till
regional tillväxt.
AP 5 Utveckling och uppbyggnad av
Test och demonstrationsmiljö.
"Innovationsgalleri". Till dagsdato är
arbetet uppdelat i utveckling, plan och
bygg här leder Skeppsviken som är
upphandlad totalentreprenör bygget i
nära dialog med projektledare samt den
senare delen som innebär inredning
och scenografi av den nya miljön.
AP 5.1 Utveckling av fysisk test- och
demonstrationsmiljö. Projektledare i
samarbete med GU Ventures,
utvecklingschef/styrgrupp och teknisk
kompetens och byggledning.
AP5.2 Rumsplanering scenografisk
miljö samt interaktionsdesign.
Projektledare i samarbete med
utvecklingschef/styrgrupp.
AP 5.3 Uppbyggnad / bygg- och
byggherrekostnader. Byggledning,
administration, kontroll och besiktning.
Projektledare och
utvecklingschef/styrgrupp i samarbete
med entreprenör. I byggherrekostnader
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Aktivitet

Beskrivning

Entreprenadarbete

Formgivning Scenografi

Koncept och
metodutveckling
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ingår även byggrelaterade avgifter och
försäkringar samt övriga kostnader.
AP 5.4 Entreprenadarbeten under
ledning av Skeppsviken. Uppbyggnad
av den fysiska tillbyggnaden (gångbro
och hisstorn) inklusive ytterbeklädnad
av installationer och invändiga ytor.
AP 5.5 Scenografi, inredning som bidrar
till att SMF-företagens innovationer och
annan fakta, presentationer och
installationer som ska lyftas fram i
"Innovationsgalleriet" håller och är
attraktiva över lång tid. En inredning
som är hållbar, skapar tillgänglighet
och bra flöden för besökaren samt
bidrar till lärande, nyfikenhet och stort
intresse bland alla typer av intressenter
på Universeum samt digital produktion.
AP6 - Utveckla, genomföra och pröva
utfallet av såväl konceptet
"Innovationsgalleri" som
utvecklingsmetoden "Hållbarhetsdrivna
innovationer genom visualisering". Det
innefattar att identifiera, söka upp och
välja ut lämpliga innovationer, som
håller världsklass, samt komma
överens med företagen om innehåll,
form och interaktionsmöjligheter. Efter
att bygget står klart, flytta in med
innovationerna, öva på guider och
framställning av innovationerna,
marknadsföra och lansera konceptet,
inkl de digitala delarna, samt utvärdera
och iterera förbättringar. - Samverkan
mellan Universeum, dess partners,
involverade startups/SMF, FoU, högre
utbildning, samt besökare i form av
professionella gäster och allmänheten,
bidrar till att det publika
Innovationsgalleriet blir känt och att
det för fram framtidens innovativa
lösningar i rampljuset. Metoden
"Hållbarhetsdrivna innovationer genom
visualisering” bidrar till att besökare
inspireras och vidareutvecklar sin egen
förmåga att förbättra och ta fram egna
potentiella lösningar - antingen i ett
syfte att ställa om och transformera på
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Aktivitet

Beskrivning

Koncept
Innovationsgalleri

Pilotutställning
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den egna arbetsplatsen i det kort
perspektivet för professionella
besökare som genomför metoden, eller
i det längre perspektivet vad gäller
allmänheten, som bär med sig
inspirationen. -Aktiviteter och metoder
ska utvecklas för att nå högre
förståelse, utökad kompetens, förstärkt
konkurrenskraft och samverkan, där
unga och vuxna får testa på och även
lösa näringslivets och SMF:s
utmaningar.
AP 6.1 Utveckling koncept
Innovationsgalleri, arbetssätt i
samverkan med GU Ventures, som även
samordnar övriga aktörer i
innovationsekosystemet, akademi,
offentlig sektor och industri. Möjlighet
till samverkan med bla AI Innovation of
Sweden för att skapa en installation och
ett skyltfönster för Innovationsgalleriet
på en fysisk plats även i Stockholm.
Detaljplan: - Förberedelser inför vad en
utlysning ska innehålla och frambringa
för resultat. Sätta mål för det content
som passar den fysiska utställningen,
den digitala och bredare ansatsen, för
de som inte kan ta sig fysiskt till
utställningen, samt relevanta koncept
för visualiseringslabbet, där det går att
testa och demonstrera utvalda koncept.
- Kontakta och genomföra utlysningen i
samverkan med ekosystemet, för
identifiering av relevanta innovationer
till alla tre områden nämnda ovan. Genomföra intervjuer och göra urval av
innovationerna som får erbjudande att
ställa ut och delta i utvecklingsarbetet. Utveckla besöksmålet "Innovation
Gallery" med avseende på en långsiktig
affärsmodell. - Ingå överenskommelser
med de utvalda företagen.
AP 6.2 Pilotutställning, arbetsprocesser
som behövs före, under och efter en
utställning.
-Ta fram hållbar plan för utställningen,
utveckla guideprogram, som ska
inspirera besökarna.
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- Upphandla vid behov och genomför
print, digital produktion, samt
genomför inflyttning/monterbygge och
öva/genrepa med guider.
- Inför offentliggörande, förbereda för
PR, marknadsföring och själva
lanseringen. Involvera övriga aktörer i
ekosysemet, som också kan sprida
informationen.
- Ingå code of conduct avtal för att
säkerställa att involverade aktörer
såväl kontinuerligt hänvisar
professionella besökare till
Universeum, som hänvisar till den
digitala arenan på sina hemsidor och
håller dem uppdaterade.
- Genomför marknadsföring och
lansering, samt därtill kopplad PR.
- Genomför utställningsrelaterade
aktiviteter och digitala satsningar
dagligdags, såsom att ta emot
bokningar, genomföra guidningar,
publicera inlägg på sociala medier, ställ
frågor och lägg ut uppgifter för den
digitala arenan, samla in utvärderingar
från besökare, däri ska ingå att be
besökarna rösta fram bästa
innovationen på utställningen som kan
offentliggöras.
- Gå igenom utvärderingar och
analysera utfall, samt identifiera
förbättringsåtgärder.
- Genomföra förbättringsåtgärder,
iterera och ev byt ut innovationer.
- Utvärdera vad de deltagande
företagen ansåg och säkerställ att ett
relevant antal bland denna
alumnigruppering kan fortsätta vara
kvar "on site" eller online på den
digitala arenan.
AP 6.3 - Kvalitetssäkra innehåll, ansvar
och roller före, under och efter avslutat
projekt genom att ta fram arbetsplaner
och beskrivningar för respektive
projektdeltagare, SMF som ställer ut
och guider och annan personal som kan
bli involverade. - Kvalitetssäkra att
besöksmålet "Innovation Gallery" får en
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-01-01 2022-12-31

24 189
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Aktivitet

Beskrivning

Metodutveckling i
visualiseringslabbet

Pilottest i labbmiljö
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långsiktig affärsmodell, där
betalningsförmåga för olika besökare
testas och efterfrågan säkras. Kvalitetssäkra metodutveckling för SMF
med koppling till den publika
labbmiljön. - Kvalitetssäkra att externa
utvärderare får möjlighet att delta och
iterera förbättringsåtgärderna också.
AP 6.4 - Förutsättningar skapas och
utveckling sker av metoder, för att SMF
ska kunna dra nytta av att jobba med
datavisualisering för aktuella
samhällsutmaningar. - Erbjuda
metoden "Hållbarhetsdrivna
innovationer genom visualisering" i
anpassade erbjudanden till de
innovativa publika labbmiljöerna som
redan är under utveckling på
Universeum, så att de blir tillgängliga
och attraktiva för målgruppen SMF.
Detta kommer att ske genom öppen
data, tekniskt avancerad miljö och
digital interaktion så att SMF kan få
testa sina innovationer i en publik
miljö.
AP 6.5 - SMF bjuds in för att låta
frågeställningar om sina innovationer
och idéer testas i det vi kallar Pilottest
för olika målgrupper, digitalt och
fysiskt på Universeum. - Genomförs
uppsättning av material på labbet, samt
testkörs och guider övar. - Besökare
inbjuds för att delta i
kompetenshöjande aktiviteter med
fokus på frågeställningarna. Planen är
att skapa dialoger mellan allmänhet,
professionella besökare, forskare och
studerande på högre utbildning, samt
företagen. - Genomförs labbar, som
utvärderas. Feedback ges till företagen
efter varje besök, som dokumenteras.
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-12-01 2022-12-31

58 944

2021-01-01 2022-12-31

47 904
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Projektet bekostar insatser som är riktade till enskilda företag
Ja

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Värde
40
20
20
40

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Företagens (produkt- och/eller processinnovativa. 10-249 anställda) utgifter för sin
egen FoU-verksamhet
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2020
164 800
1 900 000
0
9 100 000
110 459
11 275 259

2021
1 430 244
3 125 000
35 000
21 300 000
958 635
26 848 879

2022
1 458 849
1 325 000
40 000
8 400 000
977 808
12 201 657

2023
323 773
0
0
0
217 012
540 785

Totalt
3 377 666
6 350 000
75 000
38 800 000
2 263 914
50 866 580

11 275 259

26 848 879

12 201 657

540 785

50 866 580

20 000
20 000
11 295 259

200 000
200 000
27 048 879

200 000
200 000
12 401 657

0
0
540 785

420 000
420 000
51 286 580

2023

Totalt

Medfinansiering
Privata bidrag annat än pengar
GU Ventures
Totalt privat bidrag annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Universeum
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

2020

2021

2022

20 000
20 000

200 000
200 000

200 000
200 000

0
0

420 000
420 000

6 757 156
6 757 156
6 777 156

16 029 328
16 029 328
16 229 328

7 240 941
7 240 941
7 440 941

324 471
324 471
324 471

30 351 896
30 351 896
30 771 896

2020
4 518 103

2021
10 819 551

2022
4 960 716

2023
216 314

Totalt
20 514 684

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40,33 %
40,00 %
40,00 %
0%
60,00%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2

Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020

Bilaga 9

Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Sökande/Projektnamn

1

20292529 CirEko AB/ Cirkulär
omställning SMF Västsverige

2

20292526 Business Region Göteborg
AB/ Innovations- och
entreprenörslyftet

Sökt
belopp
SEK
992 280

Förslag till prioritering
Prioriteras om medel finns
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi för
Halland 2014-2020. Cirkulär omställning SMF Västsverige uppfyller prioriteringsgrunderna (52%).

4 999 089 Prioriteras om medel finns
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Innovations- och
entreprenörslyftet uppfyller prioriteringsgrunderna (50%).
Summa 5 991 369
Tillgängliga medel för
prioritering samtliga
insatsområden 14 049 292

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Cirkulär omställning SMF Västsverige
Sökande organisation: CirEko AB
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

1 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

3 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 26

Ärendenummer 1

Bilaga 9
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Cirkulär omställning SMF Västsverige
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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CirEko AB
Västsverige
20292529
2020:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för små och medelstora företag
att växa på regionala, nationella och
internationella marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser
Projekt
2020-10-01 – 2023-04-30
Västra Götaland
Region Halland
Samtliga kommuner i Västra Götaland och
Region Halland
992 280
0
1 488 420
2 480 700
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

Projektets övergripande mål är en utvecklad hållbar konkurrenskraft bland regionens små och
medelstora företag genom att de ställt om till en cirkulär ekonomi och därmed snabbare kan
möta en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Projektinsatserna bygger i
huvudsak på två beprövade metoder, Circula och CBMC (Cirkulär Business Model Canvas), som
tillsammans med kunskapsseminarium och studiebesök hos cirkulära företag/förebilder, satts
samman för projektet till en aktivitetsserie i cirkulär omställning för SMF och
företagsfrämjare/rådgivare inom stödsystemet för SMF.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektets styrka ligger
i fokuserade insatser med konkreta mål och resultat. Projektet bedöms något lägre under
förnyelse och utveckling då avgränsningen till ordinarie verksamhet kunde vara tydligare.
Metoderna är befintliga men används delvis i ett nytt gemensamt erbjudande med nya
projektspecifika inslag. Den strategiska påverkan bedöms lägre då projektets huvudsakliga syfte
är generell kunskapsöverföring. De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet
beaktas såväl i planering som genomförande. Trots att projektägarens organisation är relativt
liten bedöms de ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra
projektet.

Urvalskriterier

0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X
X

2

3

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund

Små och medelstora företag har generellt låg kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära
affärsmodeller och riskerar att inte vara relevant för marknaden. Det finns få företagsrådgivare
som erbjuder affärsrådgivning i cirkulär riktning eller är tränade cirkulär affärsmodellering,
vilket kan bli ett hinder när företagen bestämt sig för att ställa om. Cirkulär ekonomi är klimatoch resurssmart till skillnad mot linjär ekonomi där resurser förbrukas, leder till
klimatförändringar, mistande av ekosystemtjänster och är ett ekonomiskt slöseri. Vår
konsumtionstakt ökar. Världsekonomins materialaptit ökar och i allt högre hastighet. Vi slänger
massor. Även fullt användbara produkter och material. Avfallsbergen växer. Sverige förlorar 42
miljarder kr i materialvärden inom produktion för att vi inte lyckas loopa stål, plast, aluminium,
papper och cement i en andra användningscykel.
Företag behöver se på den linjära ekonomin ur ett affärskritiskt perspektiv. Det kommer bli
konkurrens om material och råvaror, konsumenter blir mer klimatmedvetna och politiken styr i
cirkulär riktning. Cirkulär ekonomi är högt på EU-kommissionens agenda. Europa ska bli
världens första klimatneutrala kontinent och nyckeln är cirkulär ekonomi. European Green Deal
är färdplanen till en klimatneutral cirkulär ekonomi där ekonomisk tillväxt är frikopplad från
resursanvändning. En handlingsplan för cirkulär ekonomi ingår i planen; Hållbara produkter ska
bli norm, resurser användas så länge som möjligt, det som idag ses som avfall ska omvandlas till
högkvalitativa sekundära resurser med en väl fungerande marknad för sekundärt råmaterial.
Den 9 juli 2020 beslutade Regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Visionen: ett
samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga
material. Den ska bidra till att nå nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030. I strategin
beskrivs att offentlig upphandling ska styra mot resurseffektivitet, återvinning och cirkulära
affärsmodeller. Av Agenda 2030s sjutton mål har elva en direkt koppling till cirkulär ekonomi
vilket innebär att för varje företag som börjar arbeta utifrån den cirkulära ekonomin kommer vi
närmare målsättningarna i Agenda 2030.
Omställningsfokus i och med covid-19: när konsumtion pausat har naturen återhämtat sig och
gjort det det tydligt hur vår nuvarande linjära ohållbara konsumtion tär på planeten och
klimatet. Insikten gör att fler vill bidra till fortsatt resiliens. För företag som väljer att i tid möta
dessa utmaningar och möjligheter med en cirkulär strategi ochaffärsmodell öppnar sig
affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. Inte minst på den globala marknaden när
efterfrågan på hållbara och resurseffektiva lösningar när världen ställer om. Projekt svarar upp
till vad företag behöver i omställningen till en cirkulär ekonomi och särskilt nu i omstarten efter
pandemin.
CirEko är en näringslivs- och medlemsorganisation, och ett växande regionalt, nationellt och
internationellt kunskaps- och affärsnätverk, som arbetar för att underlätta omställningen till en
cirkulär ekonomi utifrån affärsfokus. Finansieras i huvudsak av medlemsavgifter och projekt. Är
non-profit, transparant och oberoende. Verkar och samverkar bransch- och
sektorsövergripande, praktiskt och konkret, med anställd personal tillsammans med
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medlemmarna och andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Regionalt nod i
Göteborg, säte är i Västerås. Projektet kommer drivas skilt från ordinarie verksamhet. Våra
medlemmar i Västsverige har engagerats i denna ansökan samt kommer bidra på olika sätt i
genomförandet.

Omvärld och samverkan

Projektets omvärldsanalys bygger på inhämtning av information utifrån dagligt arbete som är
att arbeta för en cirkulär omställning inom näringslivet. Exempelvis tar CirEko del av olika
rapporter samt pågående politik. Bland annat genom medlemskap i Ecopreneur.eu och som
representant i referensgruppen till Delegationen för cirkulär ekonomi. CirEko har också fört
dialog med medlemmar i Västsverige som ser att det finns ett starkt behov av detta projekt.
Även om Västsverige är en av de regioner i Sverige som tagit ledartröjan för en cirkulär
omställning finns det väldigt mycket kvar att göra. Vi är bara i början av denna omställning.
Projektledning och representanter i Regionala rådet har varit, eller är, involverad i flera
cirkulära projekt och initiativ och deras erfarenheter från dessa kommer användas i projektet.
De har också byggt upp ett väl utvecklat nätverk inom Västsverige men även i andra regioner
som kommer gagna projektet.
I regionen pågår det projekt som projektet ser tydliga kopplingar till och som projektet kommer
söka samverkan och dialog med. Dialog och samverkan har redan initierats för projekt cirkulära
kartan Halland som är under framtagande. Företagen kan tjäna som förebilder och
studiebesöksmål i detta projekt samt att projektet har för avsikt att samordna
informationsinhämtning från företagen så den även passar för CirkuläraSverige.se. Projektet
kommer söka samverkan med Circular Hub Halland, då projektets verktyg och metoder kan
komplettera hubbens. Projektet F/ACT Movement, som handlar om cirkulärt mode, kan fungera
som en inspirationskälla för projektets deltagare utifrån vikten av att tänka i nya banor när det
gäller att utveckla och samverkan kring cirkulära affärsmodeller. Även det avslutade projektet
Cirkulära möbelflöden har genererat erfarenheter och förebilder som projektet kan ha nytta av.
Projektet kompletterar de olika initiativ som pågår regionalt för målgruppen SMF. Dels att det är
helt branschoberoende vilket inte stänger ute SMF som inte ”passar in” i andra projekt. Projektet
kan också erbjuda unika och beprövade projektinsatser till SMF och supportsystemet utifrån de
metoder och verktyg man har tillgång till. CirEko ingår i ett Europiskt nätverk, Ecopreneur.eu,
som arbetar för att öka konkurrenskraften för gröna SMF. Inom nätverket får CirEko tillgång till
omvärldsbevakning och kontakt med cirkulära initiativ i andra länder, vilket kan ge ökade
möjligheter till internationella kontakter och nätverk för deltagare i projektet.
CirEko har utvecklat samarbete med Finland - en av världens främsta länder inom cirkulär
ekonomi där organisationen SYKLI, har genom stöd från Finlands jubileumsfond Sitra, tagit fram
Circula workshop, som inspirerar och lär ut om cirkulär ekonomi och de grundläggande
cirkulära affärsmodellerna. CirEko är nu Sveriges representant för Circula. En viktig bas i Circula
är inspirerande cirkulära företagsexempel, och dessa är hämtade från Sitra lista - Finland mest
intressanta cirkulära företag. När Circula workshop genomförs i Sverige kommer projektet
använda svenska intressanta cirkulära företag och som presenteras på CirkuläraSverige.se.
Projektet ska bidra till att västsvenska cirkulära företag synliggörs nationellt samt blir regionala
förebilder. Projektet kommer följa riktlinjerna för att på erforderligt sätt informera om EUstödet från Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Exempelvis vid inbjudan, utskick,
presentationer, webb och aktiviteter.
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Koppling till det regionala näringslivet
Kunskapen om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är lågt bland små och medelstora
företag. Så kan det även vara bland företasrådgivare. Även bland de som arbetar aktivt med
hållbarhetsfrågor. En anledning är att efterfrågan/marknaden för cirkulära tjänster och
produkter är omogen, men med nationella och EU:s strategier för en omställning till en cirkulär
ekonomi, där offentlig upphandling blir ett viktigt verktyg, kommer marknaden att öka. De
företag som ställer om i tid kommer ha en klar marknadsfördel och projektet ska bidra till att ge
förutsättningar för det till västsvenska små och medelstora företag.
CirEkos medlemmar i Västsverige anser att det behövs initiativ i regionen för att öka kunskapen
om cirkulär ekonomi så att fler ställer om till en cirkulär ekonomi. Omställningen går alldeles för
långsamt. Dels att det är viktigt ur ett miljö- och klimatsynpunkt, men också för att (gemensamt)
ta vara affärsmöjligheterna. I och med att cirkulära affärsmodeller kräver ett nytt arbets- och
förhållningssätt behövs ny kunskap och insikt på området. Att ställa om till en cirkulär ekonomi
är inte det lättaste i och med att den skiljer sig från den rådande linjära väldigt mycket. Den
cirkulära ekonomin är långsam men mer lönsam över tid. Den är beroende av samarbete i
värdekedjan på ett helt annat sätt än vad företag är van vid. Därför behöver företag, och
företagsfrämjande aktörer, ta till sig ny kunskap och inspireras och få ta del av goda exempel på
hur olika cirkulära affärsmodeller fungerar i praktiken, men även ur ekonomisk och finansiell
aspekt, och få verktyg för att själva slå in på den cirkulära vägen.
Projektet är ett mindre omfattande men av stor betydelse för att mobilisera företagen till att
besluta sig för att göra en cirkulär omställning. Projektledning har lång erfarenhet av att arbeta
med projekt i regionen och med inriktning cirkulär ekonomi. CirEkos regionala råd Västsverige
kommer fungera som projektets styrgrupp. De representerar SMF och akademi. De kommer
agera dörröppnare till olika plattformar och nätverk där våra målgrupper finns. Inom rådet finns
stor kunskap om cirkulär ekonomi, projektledning och styrning, affärsutveckling,
kommunikation och omvärldsbevakning etc. Redan cirkulära regionala företag kommer
involverats i projektet för att agera inspirerande exempel och vara studiebesöksmål i samband
med projektets aktiviteter men också för att synliggöras på nationell nivå på CirkuläraSverige.se.
Dels är det medlemmar men projektet kommer även hitta andra företag, dels ur ett mångfaldsoch jämställdhetsperspektiv, samt bransch- och geografisk spridning. Projektet kommer också
göra att fler företag vill aktiveras sig i regionernas klimatsatsningar som exempelvis "Klimat
2030 - Västra Götaland ställer om."

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är en utvecklad hållbar konkurrenskraft bland regionens små och
medelstora företag genom att de ställt om till en cirkulär ekonomi och därmed snabbare kan
möta en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Det bidrar till regionala, nationella
och globala hållbarhetsmål.
Projektmål
- Företag har blivit mogna för en cirkulär affärsomställning och har formulerat en målsättning
för att realisera den. Mäts genom antal företag som formulerat en cirkulär målsättning.
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- Det finns en bank av Cirkulär Business Model Canvas-rådgivare (CBMC) att lotsa företagen till.
Har uppnåtts när minst tre rådgivare bekräftat att de kan ge rådgivning utifrån CBMC-verktyget.
- Regionens cirkulära företag har synliggjorts utifrån de grundläggande cirkulära
affärsmodellerna, Mäts genom att de medverkat i projektet samt synliggjorts på
CirkuläraSverige.se.
Delmål
- Företag har förvärvat kunskap om cirkulär ekonom och cirkulära affärsmodeller, sett koppling
mellan resursförbrukning, klimatförändringar och företagets roll att bidra till en cirkulär
omställning, samt tränat sig i idé- och innovations-utveckling i att omvandla linjärt till cirkulärt.
Mäts genom antal företag som deltar i delaktiviteter Aktivitetsserie cirkulär omställning.
- Företagsrådgivare har fått kännedom om CBMC-verktyget. Mäts genom antal företagsrådgivare
som deltar i CBMC-workshops eller som projektet fört dialog med.
- Regionala cirkulära företag agerar förebilder i projektet med urval affärsmodell, mångfald och
geografi. Mäts genom antal och urvalskriterier.

Målgrupper

Huvudmålgrupp är små och medelstora företag, SMF:
- Första SMF-gruppen är de som behöver ställa om till en cirkulär ekonomi. Efter genomgånget
program/deltagande i projektets aktiviteter har de formulerat en målsättning för sin
verksamhet och är mogen för nästa steg.
- Andra SMF-gruppen är de som redan har en cirkulär affärsmodell och kan tjäna som förebilder
och kunskapsbank. Dessa kommer projektet lyfta fram nationellt på CirkuläraSverige.se, samt
ges möjlighet att vara ett gott exempel i Circula workshop. Även att vara föremål för studiebesök
digitala eller fysiska.
Den andra målgruppen är företagsrådgivare och med särskilt fokus på att de ska kunna ge
rådgivning utifrån CBMC-verktyget. Att samverkan sker genom att de ingår i rådgivarbanken.
Målgrupperna kommer bearbetas ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Bland annat
utifrån branschbearbetning och representationsmodellen.
Övriga målgrupper:
- Aktörer, exempelvis kommuner, eller andra projekt, som kan vara relevant för cirkulärt
samarbete.
- Företagsnätverk och mötesplatser för att nå företag.
- Andra projekt/initiativ inom cirkulär ekonomi för att bland annat hitta goda exempel på
cirkulära, samt för erfarenhetsutbyte med mera.

Förväntat resultat vid projektavslut

De viktigaste resultaten att ha uppnått vid projektavslut är att:
- deltagarna förvärvat kunskap om cirkulär ekonom och de cirkulära affärsmodellerna.
- deltagarna sett kopplingen mellan resursförbrukning och klimatförändringar och
sin/verksamhetens roll att bidra till en cirkulär omställning.
- Att deltagarna tränat sig i idé- och innovationsutveckling i att omvandla linjärt till cirkulärt
- företagarna insett sitt företags cirkulära affärspotentialen, och kanske nya marknader, och
beslutat sig för att ändra sin affärsmodell och kunderbjudande
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- flera företagsfrämjare beslutat sig för att utvecklas vidare och bli expertrådgivare i affärer som
är cirkulära.
- deltagarna fortsätta utvecklas i cirkulär riktning genom vårt bransch- och
sektorsöverskridande affärs- och kunskapsnätverk som ger ökad möjlighet att hitta/starta
cirkulära affärssamarbeten.
Projektets genomförande ligger i hög grad i linje med Regionalfondsprogrammet Västsveriges
insatsområde 2, Konkurrenskraftig små och medelstora företag: Investeringsprioritering 2, och
bidrar till målet ”Fler innovativa tillväxtföretag” genom innovations- och marknadsutveckling.
Projektet bidrar också till:
- företagens marknadsutveckling i omställningen att erbjuda marknaden cirkulära produkter
och tjänster vilket också kan innebära exportmöjligheter
- ett växande regionalt affärs- och kunskapsnätverk med fokus att göra affärer som är cirkulära,
vilket är viktigt då cirkulär ekonomi är beroende av samverkan i värdekedjan både uppströms
och nedströms.
- om möjligt, i förlängningen, ökad sysselsättning då enligt EU-kommissionen kommer den
cirkulära ekonomin bidra till fler och nya jobb.
Miljö
Projektet har ett miljönyttigt syfte med sparade naturresurser, minskat klimatavtrycket,
fossiloberoende och värnande om ekosystemtjänster genom en omställning till en cirkulär
ekonomi. Deltagare får kunskap om cirkulär ekonomi och i det ingår att prata om naturresurser,
ekosystemtjänster, biologisk mångfald etc. Genomförandet kommer ske miljömedvetet och
resurssparande vid användande av material och andra resurser. Det kommer delvis genomföras
digitalt vilket bidrar till minskat resande och utsläpp. Transporter sker miljö- och
energieffektivt.
Jämställdhet och Mångfald
CirEko arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald i den ordinarie verksamheten vilket
även genomsyrar även projektet. Detta utifrån kompetens och medvetenhet om jämställdhet och
integration samt lång erfarenhet att främja ett jämställt näringsliv. Sökande organisation arbetar
med representation som ett av de viktigaste verktygen. I den ordinarie verksamheten är
exempelvis styrelsen, medarbetare och regionala råd jämnt fördelad kvinnor och män. Vid
spridning av goda exempel (reportage och presentationer) bidrar man inte till stereotypa bilder
hur kvinnor och män framställs, inte minst visuellt. Ett annat sätt är att inte använda ord som
manligt och kvinnligt utan att ha ett så könsneutralt språkbruk som möjligt. CirEkos
medarbetare har/är en mångfald av personer utifrån kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning
etc. Det viktigaste är viljan att bidra till en omställning till en cirkulär ekonomi och där
medarbetares olika erfarenheter och bakgrund kompletterar varandra. För att nå målet 50/50
deltagande kvinnor och män, och 20 procent utifrån mångfald, kommer projektet arbeta
branschmedvetet utifrån dominans av kvinnor och män. Projektet har också breddat
målgruppen Företag för att öka möjligheten till lika deltagande genom att vända sig till
företagsrepresentanter, och inte själva ägaren då det inte lika vanligt att kvinnor driver företag
som att män gör det. Däremot kan de ha en ledande befattning med stor möjlighet att påverka
verksamheten. De målsättningar som deltagarna ska nå ska formuleras utifrån ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv. Kommunikationen kommer anpassas utifrån ett mångfaldsperspektiv,
och där har sökande organisation exempelvis praktisk erfarenhet gällande synnedsättning.
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Förväntade effekter på lång sikt
Efter projektet kommer deltagarna erbjudas fortsatt support i omställningen till en cirkulär
ekonomi utifrån den cirkulära målsättning de formulerat, och då inom ramen för CirEkos
ordinarie verksamhet, eller genom andra framtida projektsatsningar. Deltagarna välkomnas i
sökande organisations kunskaps- och affärsnätverk. Projektet kommer att skriva om deltagarnas
omställning för att inspirera andra. Exempelvis i tidningen Cirkulära Affärer®. För
företagsfrämjarna ska det bli naturligt att erbjuda affärsrådgivning där den cirkulära ekonomin
är integrerad som ett horisontellt kriterium, precis som jämställdhet, integration och miljö.
Projektet koppling till regionala tillväxt- och klimatmål
Tillväxtstrategi Halland 2014-2020: Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och
konkurrenskraftig region och projektet bidrar till målen:
- Hög attraktivitet. Prioritering: En koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering. Stark konkurrenskraft. Prioritering: Omställning och förnyelse i existerande företag. Energi- och
klimatstrategi för Hallands län 2019
- Strategiska ställningstaganden: Omställning från köp-och-släng till cirkulär ekonomi. Det
beskrivs att åtgärder för att stimulera ett klimatmedvetet entreprenörskap och nya
affärsmodeller för en koldioxidsnål ekonomi måste prioriteras.
Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland; VG2020 anger: Projektet bidrar till
visionen om ett bra liv och en region som tar ansvar för framtiden då projektets ska leda till en
långsiktig hållbar utveckling utifrån resurseffektivitet, klimatsänkning och fossiloberoende.
Projektet överensstämmer med strategin att regionen ska vara "Föregångare på klimatområdet
och ökad resurseffektivitet". Projektet bidrar särskilt till prioriteringarna:
1. En ledande kunskapsregion
1.1 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
1.1.2 Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
3. En region där vi tar globalt ansvar
3.1 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
3.1.1 Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar (och det
blir möjligt med fler leverantörer som övergått till en cirkulär ekonomi)
3.2 Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer
3.2.1 Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
Projektet bidrar till "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om", fokusområde 3: Förnybara och
resurseffektiva produkter och tjänster: Satsning 3.2: Tjänster och cirkulära varor. Det beskrivs
att cirkulära affärsmodeller är avgörande och att det finns stora möjligheter till västsvensk
affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen. Projektet bidrar till att nå
målet att all offentlig verksamhet i Västra Götaland ska vara fossiloberoende före år 2030. För
att nå det målet måste det finnas ett utbud av cirkulära tjänster och produkter, och vilket är det
långsiktiga målet med vad detta projekt ska åstadkomma.
Europa 2020-strategin
Projektet bidrar särskilt till Europa 2020-strategins mål:3) Klimatförändring och hållbar
energiförsörjning. Affärer som bygger på en cirkulär ekonomi är klimatsmarta och
affärsmodellerna är ofta innovativa. För att utveckla dessa krävs kunskap vilket projektet bidrar
med. I och med att deltagarna får det kan de utarbeta en mer resurseffektiv och därmed grön
affärsmodell, vilket kommer leda till resurseffektivitet eftersom det är grunden i cirkulär
ekonomi.
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Projektet bidrag till Agenda 2030
Mål 5) Jämställdhet, Mål 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10) Minskad
ojämlikhet, Mål 11) Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion,
Mål 13) Bekämpa klimatförändringen, Mål 17) Genomförande och globalt partnerskap.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektägare är CirEko AB (svb), en icke-vinstdrivande organisation enligt lag. Säte i Västerås.
Arbetsställe i Göteborg, på The 360 Space, Ringön. Möjligt att även använda som möteslokal
tillsammans med digitala mötesrum på zoom.
Projektorganisationen kommer bestå av:
- Projektledare: kommer anställas i samband med projektstart. De första månaderna på deltid
och från 1 jan 2021 på 80%. Kompetens gällande projektledning, att leda workshops och
expertområde cirkulär ekonomi.
- Projektsupport 10%: Verksamhetsledare på CirEko, även chefredaktör och ansvarig utgivare
för Cirkulära Affärer®. Är deltidsanställd och har tidsutrymme för projektet.
- Informationsproducent 10%. Rekryteras vid projektstart. Ska producera kommunikations- och
informationsmaterial.
- Ekonomi 10%: Redovisningskonsult på CirEko. Är redan deltidsanställda och har tidsutrymme
för projektet. Mångårig erfarenhet av att redovisa offentligt finansierade projekt.
Om det uppstår behov av inköp/hyra av något slag kommer det göras på egen bekostnad. Vårt
regionala råd kommer agera styrgrupp, vilket kommer utökas med fler personer under hösten,
och då kommer geografisk spridning vara en viktig parameter. Rådet kommer följa upp att
projektet går enligt plan samt hjälpa till med kontakt med målgrupperna. De kommer bidra nonprofit med sina kontakter, råd, expertis.

I rådet ingår idag:
Per Östling, First to Know
Evalena Blomkvist, RISE
Tobias Jansson, CircularEconomy.se
Andra medlemmar i Västsverige är: Adayservice, Changemaker, Desktop, DGE, Essity, Rekomo,
Sculptur, Utvecklamera Jemt och och Yoozd. Alla med ett stort engagemang för en cirkulär
omställning till affärer som är cirkulära.

Arbetssätt

Arbetet kommer präglas av mycket kontaktskapande samt gruppaktiviteter runt om i regionen i
form av seminarier och workshops. Aktiviteterna kommer att corona-anpassas utifrån FHMs
rekommendationer. Flera aktiviteter kan/kommer genomföras digitalt, och blir då även
geografiskt obundet. Projektet kommer även söka kontakt med andra cirkulära projekt och
initiativ för erfarenhetsutbyte.
Aktiviteter:
- Kunskapsseminarium CE: Att lära sig grunden i cirkulär ekonomi är ett första viktigt steg.
- Circula-workshop: En metod som lär ut de cirkulära affärsmodellerna på ett praktiskt sätt.
Deltagarna får lära känna cirkulära företag och samt utmanas att ta vara på affärsmöjlighet med
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överblivna/outnyttjade resurser. Innehåller moment av fakta, inspiration, interaktion,
idégenerering och innovationsutveckling, presentation och reflektion.
- Workshop CBMC: Förstå cirkulär affärsmodellering. En cirkulär Business Model Canvas är
framtagen med stöd av Tillväxtverket, och tillgänglig på Verksamt. Seminariet ska få deltagarna
att lättare förstå och hantera verktyget.
- Workshop cirkulär målsättning: Deltagarna, med stöd av varandra, formulerar en målsättning
och strategi för hur de ska jobba med cirkulär ekonomi och affärer som är cirkulära framåt.
- Cirkulära förebilder: Lyfts som goda exempel både som personligt medverkande i projektet och
i kommunikation.
- Studiebesök: fysiskt eller digital, hos regionala förebilder.
- Uppstart av CBMC-rådgivarbank. För att nå målgruppen SMF är strategin att söka samarbete
med företagsorganisationer och nätverk.
CirEcos medlemmar blir viktiga dörröppnare. Projektet är öppet för företag inom alla branscher.
Kvinnoledda företag har en övervikt i branscher som handel, vård- och omsorg samt personligaoch företagstjänster samt jordbruk. Bland utrikes födda företagare är många verksamma inom
handel, transporter och servicenäringar som restaurang, reparation m fl (källa: SCB RAMS). För
att nå de kvantitativa målen jämställdhet och lika behandling gäller det att arbeta utifrån dessa
branschperspektiv.
Av de företag som ska delta i utvecklingsaktiviteterna kommer alla få arbeta med sin plan för
jämställdhet och likabehandling. Antingen att uppdatera befintlig eller upprätta en. Kontinuerlig
projektuppföljning kommer ske utifrån uppställda mål och aktivitets- och tidsplan. Det blir
också ett sätt att säkerställa att projektet klarar de horisontella hållbarhetsaspekterna.
Lägesrapport och rekvisition med ekonomisk sammanställning lämnas löpande till
Tillväxtverket. Det utgör en grund för uppföljning/avstämning tillsammans med intern
ekonomiuppföljning. Löper projektet enligt plan eller finns det avvikelser? Behöver det göras
större ändringar i innehåll eller ekonomi, förs dialog med styrgruppen om detta. Då sökt stöd är
under 3 mkr kan egenutvärdering göras. Sammanställning av dokumentationen från de
utvärderingsinsatser som genomförts under projektets gång och i samband med projektslut.
Projektet kommer bl a ha intervjuer med ett urval av SMF och företagsfrämjare om deras syn på
insatserna och vad som kan förbättras. Projektets styrgrupp avslutar sitt arbete med en
utvärderingsdialog. Sedan bedöms uppnådda resultat i förhållande till målen. Resultatet
redovisas i rapporteringen till Tillväxtverket. Där tas också lärande och utveckling av projektet
samt hur den externa kommunikationen fungerat. I projektets slutrapport till Tillväxtverket
redovisas utvärderingsresultaten och hur den gått till. En kommunikationsplan ska utarbetas
som både handlar om att rekrytera deltagare som att kommunicera projektets resultat. CirEko
arbetar med många olika informationsverktyg och plattformar som kommer användas i
projektet.

Aktiviteter
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Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Ta fram informationsmaterial och
kommunicera om projektet i olika
kanaler.
Avslutsarbete
Slutrapport, ekonomisk
slutredovisning.
Utvärdering och lärande Lärande görs kontinuerligt under
projekttiden. Tas upp i styrgruppen i
takt med att erfarenheter görs och
insatser förbättras. Egenutvärdering
görs, då EU-stödet är under tre mkr.
Projektets styrgrupp avslutar sitt
arbete med ett utvärderingsmöte.
Nå målgruppenAktiviteter som innebär att skapa
aktiviteter/nätverkande kontakt/nå ut till
målgrupperna/skapa kännedom om
projektet på olika sätt; personliga
kontakter med exempelvis
företagsnätverk, företagsfrämjande
aktörer och cirkulära
aktörer/initiativ. Använd olika
informationskanaler som
nyhetsbrev, mejl, sociala medier.
Viss kommunikation kan komma att
vara på engelska för att lättare nå
pesoner med utländsk bakgrund.
Cirkulära förebilder
Identifiera och använda/lyfta fram
regionala cirkulära företag som gott
exempel, både som personligt
medverkande i samband med
delaktiviteterna som ingår i
Aktiviteter cirkulär omställning och
att använda i kommunikation. De
lyfts även upp nationellt på
CirkuläraSverige.se som regionala
bidrag från Västsverige.
Aktivitetsserie cirkulär
En mobiliserande och
omställning
kunskapshöjande aktivitetsserie för
företag som lär ut om cirkulär
ekonomi och cirkulära
affärsmodeller och ska leda till
insikt och beslutsmognad att vilja
göra en cirkulär omställning.
Genomförs i omgångar och med
spridning i Västsverige.
Företagsfrämjare/rådgivare
välkomnas att delta på
delaktiviteterna som stärker
samverkan samt ger ökad förståelse
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Startdatum Slutdatum
2020-12-01 2023-04-30

Kostnad

2023-03-01 2023-04-30
2020-12-01 2023-02-28

80 000

2020-10-01 2023-02-28

120 000

2020-10-01 2021-12-31

50 000

2021-01-01 2022-12-31

70 000

60 000
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Aktivitet

Beskrivning

Kunskapsseminarium
Cirkulär Ekonomi

Circula workshop

Workshop CBMC

Studiebesök

Ekonomi, admin,
lägesrapporter.
CBMC-rådgivarbank
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vad cirkulär omställning kan betyda
i praktiken för företagen.
Grundkunskap om vad cirkulär
ekonomi är och dess affärs- och
samhällsmöjligheter. Att lära sig
grunden i cirkulär ekonomi är ett
första viktigt steg. Seminariet
beskriver byggstenarna som utgör
den cirkulära ekonomin samt ger
insikt i de grundläggande cirkulära
affärsmodellerna, varvat med goda
exempel från näringslivet.
Genomförs digitalt eller fysiskt.
En metod som ger ökad kunskap och
insikt om affärsmöjligheterna med
cirkulär ekonomi. Deltagarna får
lära känna cirkulära företag samt
utmanas att ta vara på
affärsmöjlighet med
överblivna/outnyttjade resurser.
Innehåller moment av fakta,
inspiration, interaktion,
idégenerering och
innovationsutveckling, presentation
och reflektion. Genomförs som
fysiska träffar för mindre sällskap,
9-25 deltagare.
Förstå cirkulär affärsmodellering.
En cirkulär Business Model Canvas
är framtagen med stöd av
Tillväxtverket, och tillgänglig på
Verksamt. Deltagarna ska lära sig
förstå och hantera verktyget.
Genomförs som workshop, kan vara
både fysiskt och digitalt.
Studiebesök hos de regionala
cirkulära förebilderna så deltarna
får se cirkulär ekonomi i praktiken.
Genomförs digitalt och/eller fysiskt.
Löpande administration.
Start av CBMC-rådgivarbank för att
genom kontaktförmedling öka
tillgängligheten av
företagsrådgivare som kan hjälpa
företag att affärsmodellera utifrån
det nya verktyget Cirkulär Business
Model Canvas.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2022-12-31

300 000

2021-01-01 2022-12-31

400 000

2021-01-01 2022-12-31

300 000

2021-01-01 2022-12-31

200 000

2020-10-01 2023-04-30
2021-01-01 2023-02-28

127 717
30 000
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Aktivitet

Beskrivning

Workshop cirkulär
målsättning

Utifrån Aktivitetsserie cirkulär
omställning har företag insett sitt
företags cirkulära affärspotential
och är mogen för att formulera en
cirkulär målsättning för nästa steg i
sin cirkulära omställning.
Genomförs som en gruppaktivitet.

Startdatum Slutdatum
2021-01-01 2022-12-31

Kostnad
300 000

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Värde
40
40
5

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
Förädlingsvärde i små- och medelstora företag.
Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa
kostnader
Summa faktiska
kostnader
Summa totala
kostnader

2020
100 000
103 336

2021
480 000
496 013

2022
480 000
496 013

2023
160 000
165 338

Totalt
1 220 000
1 260 700

203 336

976 013

976 013

325 338

2 480 700

203 336

976 013

976 013

325 338

2 480 700

203 336

976 013

976 013

325 338

2 480 700

2022

2023

Medfinansiering
2020
Total offentlig
finansiering
Privat kontantfinansiering
CirEko
122 002
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering

2021

Totalt
0

585 608

585 608

195 202

1 488 420

122 002

585 608 585 608

195 202

1 488 420

122 002

585 608 585 608

195 202

1 488 420

Stöd
Finansiering
EU-medel

2020
81 334

2021
390 405

2022
390 405

2023
130 136

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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Totalt
992 280

40 %
40 %
40 %
0%
60 %

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Innovations- och entreprenörslyftet
Sökande organisation: Business Region Göteborg AB
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

2 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 25

Ärendenummer 2

Bilaga 9
Ärendenummer 2
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Innovations- och entreprenörslyftet
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Business Region Göteborg AB
Västsverige
20292526
2020:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2020-10-01 – 2023-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland
4 999 089
4 624 449
2 872 679
12 496 217
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

I omvärldsanalysen har identifierats behov av regionalt samarbete för att mobilisera ett
gemensamt erbjudande från innovationssystemet i hela Västra Götaland, vilket inte finns idag.
Mot denna bakgrund är projektets övergripande mål att samla innovationssystemets aktörer
och tillsammans utveckla metoder, tydliggöra erbjudanden och insatser utefter rådande läge.
Genom att aktivera trygghets- och innovationsekosystemet och alla de parter som träffar företag
i sin vardag kan aktörerna fortsätta utveckla regionen som ledande industrikluster, skapa
förutsättningar för både till att stärka befintliga industriella system och branschkluster men
även öka motståndskraften genom ett ytterligare diversifierat näringsliv, med nya
branschöverskridande samarbeten, nya startups och tillväxt SMF.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektet bidrar till
långsiktiga och positiva effekter genom att arbeta för en gemensam mobilisering inom det
företagsstödjande systemet. Styrkan är en bred förankring både genom representation hos
projektets samverkande parter och genom samarbete med andra aktörer i regionen.
Bedömningen är lägre under förnyelse och utveckling då avgränsningen till ordinarie
verksamhet kunde vara tydligare. Metoderna är befintliga men används delvis i ett nytt
gemensamt erbjudande med nya projektspecifika inslag. Arbetet med hållbarhetsaspekterna
bedöms ligga på en grundläggande godkänd nivå. Sökande parter bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet.

Urvalskriterier

0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X
X
X
X
X

2

3

2
X

3

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 7
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter

GU Ventures AB
Industriellt Utvecklingscenter i Sjuhärad AB
Coompanion Göteborgsregionen
Venture Cup Väst
Industrial Development Center West Sweden AB
IUC Väst AB
Stift Drivhuset i Göteborg

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Covid -19 har drabbat stora delar av näringslivet i Västsverige hårt, vilket i ett längre perspektiv
drabbar välfärd och framtida investeringar, innovationsvilja och förmåga. Företag har
permitterat stora delar av sin personal under våren/sommaren och uppsägningar verkställs nu i
höst. Detta i kombination med lågkonjunktur, tider av ökad tjänstefiering, behov av cirkulära
affärsmodeller mm leder till ytterligare konsolideringar. Detta är alltså tillfället då extraordinära
insatser behövs.
I prognoser syns fler uppsägningar, ökande arbetslöshet och fler konkurser som följd av
pandemin. I mars blev 7000 varslade, följt av 4500 (april) 2100 (maj) och 2600 (juni).
Arbetslösheten stiger kraftigt sedan mars och är uppe i 8,8% öppet arbetslösa, vilket är 20 600
fler jämfört med v.10 tidigare i år. En stor risk är att högutbildad kompetens lämnar regionen för
att hitta jobb, vilket skulle påverka innovationskraften över lång tid och därmed regionens
attraktionskraft. Projektet vill hitta möjligheter att korspollinera startups/SMF och
innovationsmiljöer med kompetensresurser, dvs de personer som nu går ut i arbetslöshet, med
syftet att öka företagens innovationsförmåga och i slutändan få hjulen att rulla snabbare och
bidra till att nya jobb skapas. Genom att aktivera vårt innovationsekosystem och alla de parter
som träffar företag i sin vardag, kan samverkansparterna fortsätta utveckla regionen med hög
innovations- och attraktionskraft. Denna unika situation ökar dessutom behovet av samtal, där
alla företag och entreprenörer pga. pandemin och den medföljande krisen, behöver ha en
genomlysning av sin affärsplan. En dialog med affärsutvecklare, möjlighet att få tillgång till en
kompetensresurs, samt möjlighet att diskutera frågor tillsammans med andra, kan öppna upp
för nya möjligheter. Här finns också en möjlighet att se över affärsplanen utifrån
hållbarhetsperspektiv och framtidssäkra planen.
I omvärldsanalysen finns ett identifierat behov av regionalt samarbete för att mobilisera ett
gemensamt erbjudande från innovationssystemet i hela Västra Götaland, vilket inte finns idag.
Efter dialog med ett tjugotal organisationer i innovationsstödssystemet har landade det i att BRG
bäst agerar projektledare och arbetar tillsammans med 8 samverkanspartners. Projektet
kommer att bidra till ökat samarbete över delregionerna i Västra Götaland och att aktörerna
tillsammans kan tydliggöra och utveckla sina erbjudanden efter näringslivets behov. Genom
projektet kan denna genomlysning göras i samverkan och tillsammans kan fler företag genom
projektet få tillgång till fler verktyg.
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Projektet kommer att samverka med Trygghetsrådet (TRR) m.fl som utanför detta projekt möter
varslade/uppsagda individer för att nå ut med möjligheterna i projektet. TRR kommer genom
projektet få möjlighet att erbjuda individerna att under en period vara kompetensresurs till
startups, SMF eller i innovationsmiljöer. Övriga aktörer i innovationssystemet, tex Science Parks,
kommer att engageras genom att sprida information och ta emot kompetensresurser. Projektet
skiljer sig från ordinarie verksamhet för samtliga parter genom att utifrån rådande effekter av
pandemin, söka och utveckla metoder för att stärka befintliga företag genom att tillföra
kompetensresurser med en önskvärd effekt om att nya jobb skapas men även nya företag. Detta
ställer helt nya krav på samverkan där fler aktörer lägger pusslet av insatser och att koordinera
dessa.
Samverkansparterna ser även möjligheter att utveckla ny metodik inför framtida
lågkonjunkturer. Projektet har förankrats i ledningsgrupper och på operativ nivå med samtal
kring vad som saknas och vad som skulle kunna göras som inte görs idag. Vidare är det viktigt
att sätta fokus på möjligheten som projektet erbjuder, många tycker det är en självklar tanke att
ta in tillgänglig kompetens vid situationer som denna, men få gör det. Genom projektet kan man
underlätta och sänka tröskeln för SMF att under begränsad tid ta in extern kompetens.

Omvärld och samverkan

Projektet har utvecklats i dialog med ett tjugotal aktörer i innovationssystemet, vilka alla har
regelbunden kontakt med företag i olika branscher och verkat som kvalitetgarant för att
identifiera de stödbehov som projektet kommer att täcka in. Denna dialog har pågått sen innan
sommaren och har haft fokus på vad aktörerna tillsammans kan göras som inte redan görs. En
studie av olika aktörer och insatser vid tidigare kriser har också gjorts, då bl.a. kring Trollhättan
och SAAB. Även projektet Win-Win som BRG framgångsrikt bedrivit. Vidare har de verktyg som
finns hos aktörerna inom innovationssystemet studerats och jämförts för att identifiera möjliga
luckor och/eller verktyg som på nåt vis skulle kunna möta den uppkomna situationen.
Samverkansaktörerna har inte minst tittat på olika former av matchmaking,
samverkansmodeller i omställningssituationer, överföring av kompetens från stora till små
bolag, spinn-out från storbolag mm. Vårt projekt blir unikt i denna situation med storvarsel, med
projektets fokus på företagande och korspollinering för att kortsiktigt och långsiktigt stärka
regionens näringsliv. Tidigare erfarenheter kommer dock lyftas in i projektet.
Projektet kommer också att samverka intensivt med de insatser som görs för de som nu varslas,
inte minst med TRR. Det handlar om såväl information kring de möjligheter som finns för stöd
från innovationssystemet och att fånga upp de som har tankar på att starta eget eller skulle vilja
arbeta tillsammans med startup/SMF och bidra med deras unika kunskap. Projektet kommer
också aktivt söka samverkan med eventuellt tillkommande projekt kring individen (ESF,
arbetsförmedlingen med flera), där projekten kan hjälpas åt att göra största möjliga nytta.
Utöver våra projektpartners kommer projektet att ha nära samarbeta med övriga aktörer inom
innovationssystemet, som kommer att bidra med insatser kopplat till projektet. Detta handlar
inte minst om att aktörerna tar emot kompetensresurser för att bidra till korspollinering i sina
medlemsföretag. Vidare att aktörernas medarbetare och sändlistor utnyttjas för att nå ut till
startup/SMF om möjligheterna med projektet.
EU:s finansiering av projektet kommer att signaleras i all extern kommunikation genom att ta
med logotyperna för EU och ERUF på hemsidor, dokument och presentationer. Ansvaret för
detta ligger hos kommunikatör och projektledare. I textmeddelanden kommer projektet att
nämna att projektet delfinansieras av EU. Projektet kommer att drivas som ett samarbetsprojekt
där befintliga och nystartade tillväxtföretag i regionen erbjuds stöd. Detta kräver bred
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samverkan mellan projektets partners och övriga aktörer i innovationsstödsystemet. Utöver det
kommer projektet att samverka med aktörer som erbjuder individinriktad stöd.
Projektet kommer i ett tidigt skede att initiera strategiska kommunikationsinsatser direkt via
projektpartners och via projektets samarbetspartners inom innovationsstödssystemet, för att
mobilisera regionen inför framtida aktiviteter. Detta kommer att innefatta workshops, digitala
möten, marknadsföring via relevanta digitala kanaler som LinkedIn, informationsmaterial med
tjänsteerbjudandet som marknadsförs via hemsidor och email och tillgång till projektets
medfinansiärers kommunikationskanaler som är relevanta. Projektet kommer också att
samverka med de företag som lagt varsel och med TRR, för att nå ut till de varslade om projektet.
Arbetet i detta projekt kompletterar befintliga initiativ som bedrivs i regionen och möjliggör
även att nya målgrupper kan stöttas. Alla insatser i projektet är unika till sitt väldigt specifika
och situationsbaserade innehåll och additionella för våra partners. Projektet kommer att drivas
separat från ordinarie verksamhet genom att drivas och redovisas separat, samtidigt som
hänsyn tagits till befintliga initiativ för att positionera projektet för att skapa maximal effekt.

Koppling till det regionala näringslivet
Projektet har en direkt koppling till det regionala näringslivet, eftersom det syftar till att erbjuda
stöd till ett antal företag och entreprenörer som på olika sätt drabbats av krisen och som
behöver hantera en svår situation, tackla oväntade utmaningar och även dra nytta av
möjligheter som Coronapandemin har skapat, då kanske primärt de resurser som frigörs genom
de varsel som läggs. Den möter det hot pandemin och varslen utgör för en utarmning av vårt
näringsliv, samtidigt som den erbjuder en möjlighet till korspollinering av vårt näringsliv och
innovationssystem. Många företag har drabbats hårt, där individer har blivit permitterade och
måste hitta nya sysselsättningar. Projektet kommer att erbjuda rådgivning och vägledning till
entreprenörer och startup/SMF, som ser möjligheter kopplat till den uppkomna situationen och
de resurser som släpps i samband med alla varsel.
Projektet har utvecklats i dialog med representanter från de storföretag som lagt varsel, samt ett
tjugotal företrädare för olika företagarorganisationer, vilka alla har regelbunden kontakt med
företag i olika branscher. En dialog har också förts med aktörer som ansvarar för
individperspektivet, för att säkerställa roller, ansvar och samverkansmöjligheter i denna
situation.
Konsekvenserna av Coronapandemin kommer att kvarstå i vår ekonomi och hos företag under
lång tid, i form av efterfrågebortfall och förändrade förutsättningar på kapitalmarknader. Många
företagare upplever en akut situation som de har svårt att hantera och projektet kommer
erbjuda möjligheter genom dialog, möten och erbjudande av kompetensresurser. Även varslade
som vill bli entreprenörer erbjuds stöd och att kopplas in i hela den samlade kraften hos
innovationssystemet. Att försöka fånga upp och ta tillvara de möjligheter och resurser som
frigörs i denna situation, kan leda till att värden och arbetstillfällen räddas. I allt detta ligger
också en stark möjlighet att skapa nya företag genom att tydliggöra de möjligheter som den nya
verkligheten ger och aktivt stötta uppbyggnaden av dessa företag.
Det regionala näringslivet kommer bidra genom att de företag som lagt varsel är positiva till
dessa insatser, stöttar projektet och dess intentioner, samt hjälper till att kommunicera om
projektet till de varslade. Det regionala näringslivet är dessutom med genom de företag som tar
del av erbjudandet att ta emot en kompetensresurs. De är därmed del i arbetet att korspollinera
vårt näringsliv. Genom våra projektpartners verksamheter är projektet ypperligt positionerat

Sida 5 (24)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

för att kunna förankra sitt arbete i regionen; både genom de direkta kontakterna som redan är
uppbyggda med näringslivet, men även via breddat samarbete med medfinansiärerna och ett
intensifierat samarbete med övriga aktörer inom vårt innovationsstödsystem. Storföretagen
som lämnat in stödbrev ser mycket positivt på projektet då det kan innebära en möjlighet för de
individer de tyvärr måste meddela uppsägning, att utvecklas och kanske stanna kvar i regionen
genom en ny anställning. Storföretagen avser att informera uppsagd personal om projektet och
dess möjligheter. Storföretagen kommer också att erbjudas att delta i projektets nätverksträffar
för att bidra med sin kunskap och råd till projektets målgrupp i syfte att öka innovationskraften.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell

Mål och resultat
Mål
Mot denna bakgrund är projektets övergripande mål att samla innovationssystemets aktörer
och tillsammans utveckla metoder, tydliggöra erbjudanden och insatser utefter rådande läge.
Genom projektet kommer startups och SMF företag i Västra Götaland att få möjlighet till
rådgivning, nätverkande och samverkan, och/eller en sk kompetensresurs under en avgränsad
tid, vilket på kommer att leda till att företagen utvecklas. Då skapas förutsättningar för nya jobb
och genom att företag utvecklas bidrar de till att kompetenser stannar kvar i regionen, vilket på
sikt utvecklar regionens samlade innovationsförmåga och attraktionskraft över tid. Då nya
arbetstillfällen skapas, innebär det fler framgångsrika företag som växer, vilket ökar
attraktionskraften för regionen som kan leda till nya investeringar och etableringar, helt i linje
med Europa 2020 strategin om Smart, Hållbar och Inkluderande Tillväxt.
Projektmål: att entreprenörer i startups/SMF och i våra innovationsmiljöer, genom rådgivning
av projektets affärsutvecklare, och deltagande i nätverksaktiviteter samt ev stöd från en
kompetensresurs, stärker sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.
Delmål 1. Att Startups/SMF i regionen använder sig av projektets kompetensresurser för att
stärka sin marknadsförmåga, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Mäts genom x antal
kompetensresurser som genom projektet knyts till ett företag eller innovationsmiljö.
Delmål 2. Att startups/SMF i regionen tar del av rådgivning av projektets affärsutvecklare för att
bli effektivare, stärka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft. Mäts genom x antal
rådgivningstillfällen och enkät till deltagande företag hur de upplever sin utveckling.
Delmål 3. Att Innovationssystemet stärks, förtydligar sitt gemensamma erbjudande och
förbättrar ytterligare sin samverkan för att möta kommande kriser. Mäts genom x antal
innovationssystemaktörer som samarbetat genom projektet.
Delmål 4. Dokumentera projektets metodik för att korspollinera innovationssystemet med
näringslivet och mellan branscher. Mäts genom 1 metodrapport och en avslutande konferens
kring resultat i projektet.
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Delmål 5. Projektets deltagande företag behöver rekrytera och nya företag startas kring
innovationer. Mäts genom x antal nyanställningar samt x antal nya företag som startas av
projektdeltagare under projekttiden.
Delmål 6. Branschöverskridande samarbeten utvecklas med en branschöverskridande rotation
inom näringslivet (Detta är en viktig del i att öka den regionala innovationskraften enligt EU:s
regional Innovation Score Board.) Mäts genom x antal kompetensresurser från en bransch som
går in i annan bransch genom projektet samt x antal nätverksaktiviteter och x antal deltagare vid
dessa tillfällen.
Bakgrunden till projektets mål är effekten av corona i kombination med en redan befintlig
konjunktursättning och teknikomställning, vilket medfört att ett mycket stort antal högutbildade
med lång arbetslivserfarenhet går eller redan gått ut i arbetslöshet. Projektet kan bidra till att
vända denna unika situation till något positivt för företag, primärt startups och små medelstora
företag, genom att kunna få tillgång till dessa kompetenser om det koordineras (genom
projektet) vilket annars inte hade varit möjligt på kort tid för dessa företag.

Målgrupper
Den primära målgruppen för projektet är befintliga SMF och startups som baserat på nya
förutsättningar i omvärlden är i behov av rådgivning och kompetens, som initialt kan vara en av
projektets sk kompetensresurser, för att hjälpa till att utveckla verksamheten med nya
produkter och mot nya kundsegment och affärserbjudanden.
Sekundär målgrupp är innovationsmiljöer där kompetensresurser kan verka för de
verksamheter som finns i den aktuella miljö, samt medarbetare i innovationssystemet, vilka i sin
tur kommer att hjälpa till med informations- och spridningsaktiviteter om projektet till
företagen i sina nätverk. Tertiär målgrupp är det västsvenska näringslivet som på lång sikt
vinner på kompetenser att stannar kvar i regionen och regionens i stort vad gäller innovationsoch attraktionskraft.

Förväntat resultat vid projektavslut

Projektet kommer att handla upp en extern expert för uppföljning, utvärdering och lärande.
Detta arbete syftar åt att löpande följa upp resultat i projektet som satts upp, men även för att
dokumentera processerna för att uppnå målbilden. Förväntade konkreta resultat är:
Projektet kommer att nå ut till totalt 700 företag med erbjudandet att medverka i projektet.
Mottagarna hos startup/SMF kommer primärt vara adressater för informationsutskick i
partners och externa samarbetspartners nätverk. Denna kommunikation kan genomföras via
digitala verktyg eller i form av fysiska möten när sådana återigen kan hållas under säkra former.
Av dessa kommer totalt 150 få stöd under projekttiden. Projektet kommer leda till att 80 nya
arbetstillfällen skapas. Detta genom såväl att nya företag bildas, som att ett antal bland de som
går in som kompetensresurser erbjuds arbete hos startup/SMF
Med det arbetet som bedrivs för att fånga upp entreprenörer bland de som nu varslas, kommer
30 nya företag att etableras i regionen.
Totalt 100 startup/SMF och innovationsmiljöer kommer att ta emot en kompetensresurs och
därmed även bidra till näringslivets korspollinering.
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50 startup/SMF kommer erbjudas stöd i form av deltagande i erfarenhetsutbyte i möten
50 entreprenörer har fått stöd att vidareutveckla sin idé och kopplats vidare i
innovationssystemet
2 nya nätverk/grupperingar har utvecklats baserat på de behov och intressen som framkommer
under projektets gång
18 nätverksmöten med startup/SMF och blivande entreprenörer för utveckling av nya idéer och
grupperingar
Detta innebär att företagen erbjudits stöd genom kompetensresurser, samt att de har fått hjälp
med att tänka nytt inför framtiden. Oavsett typ av företag är en viktig del i projektet att hjälpa
företagen att se nya affärsmöjligheter framåt post-Corona och erbjudas aktivt stöd att kunna
agera på dessa. Deltagande företag/entreprenörer har med hjälp av kompetensresurs och stöd
från innovationssystemet, fått möjlighet att tänka nytt och leda in verksamheten på nya
områden genom att utveckla nya erbjudanden, hitta nya kunder, utveckla sin produkt eller tjänst
till att kvalificera de underleverantörskriterier som ställs av fordonstillverkarna eller satsa på
nya verksamhetsområden. Entreprenörer har fått möjlighet att få hjälp med att processa sin idé
och kopplas upp till det stöd som finns i resten av innovationssystemet. Vidare har alla fått ta del
av korspollineringen, fått möjlighet till nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra
entreprenörer och företagare. Stödet som projektet tillhandahåller kommer att öka kapaciteten
hos de medverkande att ställa om inför nya marknadsförhållanden. Detta medför möjlighet för
tillväxt regionalt, nationellt och internationellt.

Förväntade effekter på lång sikt

De förändringar av affärsmöjligheter som inletts under Coronapandemin har omsatts i långsiktig
utveckling hos de deltagande. Projektet kommer i enlighet med Europa 2020-strategin att bidra
till att näringslivet på flera sätt blir effektivare. Befintliga inkubatorer och testbäddar kommer
att kunna fånga upp vissa medverkande entreprenörer i projektet för att ytterligare förstärka
effekterna av detta projekt även efter projektavslut. Alla resultat kommer att dokumenteras och
finnas tillgängliga även vid projektavslut för skapandet av långsiktiga effekter. Ambitionen är att
dokumentera den metodik som använts för att korspollinera innovationssystemet och vårt
näringsliv med hjälp av kompetensresurser, så att det kan återanvändas vid en eventuellt ny
varselvåg. Vidare att korspollinera entreprenörer med startup/SMF. Projektet kommer vidare
att bidra till att fånga upp och behålla kompetens i vår region, vilket gagnar hela näringslivet och
samhället i övrigt.
Projektet kommer att utveckla en metodik för att mäta rotation av kompetens, genom att
studera de kompetensresurser och deras rörelse mellan branscher och från storföretag till
startup/SMF. Projektet ser denna korspollinering som ett mått på spridning av
industrialiseringskunskap och även en möjlig väg att stärka regionens företag ifall de söker
affärer som underleverantörer till storföretagen.
Det är projektledarens ansvar att säkerställa de långsiktiga effekterna i samråd en extern
utvärderare. Detta är en del av vårt arbete med lärande och dokumentation. När projektet sedan
passerat den preliminära fasen av den strategiska marknadsföringen av projektets ansats,
analyseras orsakerna (realia) bakom dessa frågor, för att sedan skapa en dynamisk och proaktiv
handlingsplan (realisera) som skall integreras i arbetet.
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De nya förutsättningarna under och efter pandemin, kommer att diskuteras och effekterna för
företagandet framåt bearbetas i grupp och individuellt. Detta gäller inte minst relaterat till
hållbarhetsfrågor, där leveranskedjor och resandet är centrala delar. Projektet avser lyfta de
förändringar som kan vara positivt för samhället i stort och som kan integreras i företagens
affärsplaner.
Den sociala hållbarhetsaspekten får utrymme genom den samverkan som finns mellan projektet
och det arbete på individnivå relaterat till detta projekt som görs av TRR. De medverkande
företagen definierar sina behov av förstärkning, vilket i nästa skede stärker ställning på
arbetsmarknaden hos de kompetensresurser som kommer fram i projektet och bidrar till social
hållbarhet i regionen.
Projektet ligger i linje med Europa 2020 strategin och dess tre prioriteringar kring smart tillväxt,
hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Projektet syftar just till att stötta utvecklande av en ekonomi
baserad på kunskap och innovation genom de kompetensresurser som även ska korspollinera
näringslivet. Vidare att bidra till en hållbar tillväxt, genom att ta tillvara de kompetenser som
finns och göra ekonomin konkurrenskraftigare. Vidare att bidra till tillväxt för alla, genom att
stimulera till ökad sysselsättning.

Organisation och genomförande
Projektorganisation

BRG är projektägare och har lång erfarenhet av stödinsatser riktade till etablerade företag och
startups. Denna erfarenhet i kombination med ett brett befintligt nätverk på offentlig såväl som
privat näringslivsnivå, positionerar oss väl i förhållande till projektets genomförande av mål.
BRG:s roll i projektet blir såväl strategisk som operativ. Övriga samverkanspartners har alla en
operativ roll inom innovationssystemet och ska här bistå i projektets strategiska utveckling och
arbeta operativt med entreprenörer och startup/SMF. Tillsammans med våra
samverkanspartners, känner BRG en stor trygghet i att kunna genomföra projektet på ett
effektivt och resultatgivande sätt. Samverkansparterna ser också stora möjligheter att lära av
varandra i projektet och därmed i förlängningen utveckla våra respektive verksamheter.
Projektets styrgrupp är den samma som för det tidigare beviljande projektet (ERUF o VGR)
Framrutan då det finns möjliga synergier vad gäller en del av SMF som skulle kunna ta emot
kompetensresurs. BRG i samverkan med GR, VGR, branschorganisationer och näringslivet har
också bildat ett övergripande kompetensråd (samt branschspecifika) och vill koppla detta
projekt till kompetensrådet så att dess möjligheter och effekter också dockar an till nationell
nivå med de insatser som görs i samband med pandemi och lågkonjunktur för att skapa
sysselsättning och bibehålla Sveriges höga innovationskraft. Styrgruppen fattar beslut om
viktiga strategiska frågor för projektet. En viktig uppgift är att efterfråga resultat från
projektledning och att kontinuerligt minimera effekterna av eventuella risker genom aktiv
riskhantering. Styrgruppen ska också se till att det ges förutsättningar att koppla ihop och sprida
lärande mellan projekten inom ”Kompetensomställning i fordonsindustrin”.
Styrgrupp
Utbildningschef, Göteborgsregionens kommunalförbund
Chef FoUU, Västra Götalandsregionen
Verksamhetsstrateg, Business Region Göteborg
Förvaltningsdirektör, Göteborgs Stad (Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen)
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Chef och kassör, LO Västsverige
Regionchef, Svenskt Näringsliv
Projektledaren leder projektet och bär det övergripande ansvaret för implementeringen.
Resursen finns internt och uppskattas tillsammans med administrationen av projektet och viss
medverkan i utförandet av projektet, komma kräva en heltidstjänst.
Strategisk Kommunikation kommer att hanteras av en kommunikatör på 20 %, som ansvarar för
projektets övergripande strategiska kommunikation, men även mer specifik mot målgruppen
startup/SMF.
Ekonomin kommer att hanteras av ekonom på 20%.
Affärsutvecklare hos BRG/YESBOX och samverkanspartners kommer att arbeta konkret med att
utnyttja befintliga system och vid behov komplettera. Affärsutvecklarnas roll är att vara
delaktiga i utvecklingen av projektet och dess kommunikation, samt genomförandet och
koordineringen av de externa insatser vad gäller startup/SMF och entreprenörer. Arbetet
inkluderar även samordning av affärsutvecklingsinsatser mellan de båda målgrupperna. En stor
bit blir matchning av behoven hos företagen, med de resurser bland de varslade som vaskats
fram utanför detta projekt. Affärsutvecklarna kommer att fördela arbetet med beaktande av
variabler som geografi, specialkompetens, tillgänglighet m.fl. Därefter sker en analys i enlighet
med Arbetspaket AP4, som genomlyser nuläge och behov framåt. Baserat på denna analys ska
projektinsatser sättas in för entreprenörer och startup/SMF genom arbetspaket 5 (AP5).
Upphandlingsstöd kommer att hanteras av BRG, som också står för all upphandling i projektet.
Hos BRG finns upphandlingskompetens att tillgå, för att säkerställa att projektet genomför alla
upphandlingar på ett korrekt vis.

Arbetssätt
Projektet kommer att drivas utifrån klassisk projektmetodik, med mål, delmål, milstolpar,
avstämning av ekonomi gentemot lagd budget mm. Processen med utvärdering och lärande ska
tillsammans med styrgruppens arbete, säkerställa att nå projektets mål och att eventuella
förändringar är nödvändiga och förankrade.
Utanför detta projekt kommer ett arbete bedrivas av TRR med att vaska fram de individer bland
de varslade, som vill bli entreprenörer eller vill gå in som kompetensresurser hos startup/SMF.
De som har tankar om att bli entreprenörer, kommer erbjudas rådgivning och
information/uppkoppling till det stöd som finns i hela innovationssystemet. För de som skulle
vilja gå in som kompetensresurser hos startup/SMF, kommer projektets erbjudande
kommuniceras ut genom de kanaler och kontaktlistor som aktörerna inom innovationssystemet
har. Sedan ska projektet kontakta intresserade företag och i en process utveckla var de befinner
sig och hur deras behov av extern resurstillförsel ser ut. Denna bild ska matchas mot den bild av
de varslade individerna som TRR arbetar fram utanför projektet. Sen ska möten, workshops och
andra aktiviteter erbjuda kunskap, erfarenhetsutbyte och nya möjligheter för projektets
deltagare. Aktiviteterna ska också bidra till att säkerställa att alla känner sig del av en gemensam
resa. Projektledaren leder arbetet och ser till att hela projektet styrka utnyttjas och lämpligt stöd
erbjuds.
Regelbundna rapporter till styrgruppen skall innehålla information om såväl genomförda
aktiviteter som planerade samt ett antal nyckelfaktorer: Tidsschema, Risker, Budget Spending
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rate (så att projektet säkerställer insatserna i förhållande till målen), Resultat, Indikatorstatus.
Alla aktiviteter utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv. Projektledare, ekonom och kommunikatör
kommer ha regelbundna avstämningar varannan vecka. Likaså kommer projektledare och
samtliga affärsutvecklare i projektet ha regelbundna möten varannan vecka för att stämma av,
fördela arbetet, fånga upp såväl problem som möjligheter och stötta varandra.
Projektet kommer initialt att påbörja arbetet med att marknadsföra projektet i enlighet med vår
preliminära strategiska kommunikationsplan. Här används alla samverkanspartners
kommunikationskanaler, men även övriga innovationsaktörers kanaler. Samtidigt som denna
modell marknadsförs och dokumentation/kommunikationsrutiner säkerställs, så är det också
viktigt att även ställa tydliga krav på medverkande, för att säkerställa att engagemanget även
finns från deras sida. Projektet ställer t.ex. krav på att medverkande företag godkänner att
projektets stöd för omställningsprocesser som genomförs tillsammans med dem får
marknadsföras och dokumenteras för att säkerställa målens hållbarhet och projektets resultat.
Kombinationen av att tidigt klargöra det långsiktiga strategiska målet och att samtidigt ställa
tydliga krav på deltagande organisationer m.fl., skapar på så vis goda förutsättningar för att
resultaten skall kunna bestå även efter projekttiden.
Projektet kommer utöver detta att säkerställa de horisontella kriterierna då dessa är av yttersta
vikt för projektets arbetsmetodologi. Samverkansparterna anser att jämställdhet (kön, ålder och
etnicitet), ickediskriminering och en inkluderande attityd är avgörande för projektets framgång
och för regionens näringslivs långsiktiga överlevnad. Projektet kommer att speciellt arbeta med
detta vid matchning av kompetensresurser och företag, samt när man samlar grupper till olika
sammankomster. Projektet skiljer sig från ordinarie verksamhet för samtliga parter genom att
utifrån rådande effekter av pandemin, söka och utveckla metoder för att stärka befintliga företag
genom att tillföra kompetensresurser med en önskvärd effekt om att nya jobb skapas men även
nya företag. Detta ställer helt nya krav på samverkan där fler aktörer lägger pusslet av insatser
och att koordinera dessa. Projektet ser även möjligheter att utveckla ny metodik inför framtida
lågkonjunkturer.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Projektet kommer att nyttja den
utvecklade strategiska
kommunikationsplanen för att
genomföra ett antal grundprocesser:
Nulägesanalyser, Strategi för att nå
mål, Kommunikation mot
målgrupper, budskapsplaner
gällande målgrupper och externa
aktörer samt
Marknadsföringskanaler. Syftet med
aktiviteten är att i ett tidigt skede
kommunicera projektets vision
genom proaktiv kommunikation för
att nå de mål och indikatorer som
projektet satt upp.
Nulägesanalysen genomförs för att
samla ihop kunskap om befintlig

A1.1 Nulägesanalys av
kommunikationsbehov
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Aktivitet

Beskrivning

A1.2 Strategisk plan
Tycka, Kunna, Göra
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Startdatum Slutdatum

kommunikation som görs inom
regionen gällande stöd för
näringslivet kopplat till C19-krisen
och varslen. Det är viktigt för
projektet att i ett tidigt skede skapa
sig denna bild så att projektet kan
komplettera befintliga
kommunikationsinsatser och
samtidigt undvika att bedriva
kommunikation som redan
genomförs. Projektet kommer att
definiera de olika delområdena
gällande den kommunikation som
redan bedrivs, dvs. hur man
kommunicerar, varför och vad de
praktiska effekterna är för
näringslivet. I nulägesanalysen så
kommer projektet även att titta på
förbättringspotentialen för den
befintliga strategiska
kommunikationen samt hur
projektet kan stötta dessa processer.
Viktigt blir att skapa en gemensam
bild kring stödet som finns från
innovationssystemet.
Projektet kommer att skapa en
2020-10-01 långsiktig strategisk plan för att
2020-12-31
uppnå målbilden. Planen kommer att
ha en praktisk mätbar approach där
projektet kommer att jobba utifrån
Tillväxtverkets variabler ”kunna”,
”tycka” och ”göra”. ”Kunna”
innefattar den kunskap som vi anser
att våra målgrupper ska få tillgång till
genom medverkande i vårt projekt.
Ett exempel är information om vilka
stöd som finns tillgängliga för dem
att ta del av i den rådande C19omställningen. ”Tycka” handlar om
att arbeta för att företagen ska se den
potential som uppstår för till
exempel nya produkter och tjänster.
”Göra” innebär att projektet i sin
strategiska kommunikationsplan
kommer att möta och kommunicera
de verkliga förändringar som våra
målgrupper i praktiken genomför. Ett
exempel på detta är deras

Kostnad

36 255
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Aktivitet

Beskrivning

medverkande i nätverksgrupper,
hjälp såsom kompetensresurser och
startande av nya företag.
A1.3
Målgruppskommunikationen
Målgruppskommunikation kommer att innefatta dels vår interna
kommunikation, dels
kommunikationen ut mot externa
aktörer. Syftet med aktiviteten är att
kommunicera vad projektet erbjuder,
alla resultat i projektet och
synliggöra våra aktiviteter,
genomförda såväl som framtida i
marknadsföringssyfte. Den interna
kommunikationen kommer att
fokusera på våra målgrupper för att
säkerställa deras engagemang,
medan den externa primärt syftar åt
att bredda vårt samarbetsnätverk för
säkerställandet av projektets
långsiktiga effekter. Med hjälp av
såväl partners som övriga
innovationssystemet, når projektet
ut till en mycket stor mängd företag,
såväl direkt som indirekt.
A1.4 Skapande och
Skapandet och implementering av
implementering av
budskapsplaner sätter ramverket för
budskapsplaner
projektets långsiktiga vision.
Huvudbudskapet för projektet
handlar om att skapa en strategi och
process för att tydliggöra insatser
gällande projektet, Corona och
varslen, medan det sekundära
budskapet är vikten av proaktiva
förberedelse inför framtida oväntade
kriser där näringslivets
omställningsförmåga och möjlighet
till snabb och flexibel anpassning
skall konkretiseras i form av till
exempel nya anpassade
affärsmodeller och utökade
samarbetsnätverk.
A1.5
Projektet kommer att aktivt nyttja
Kommunikationsarbete i
befintliga marknadsföringskanaler
befintliga
som email, hemsidor, sociala medier
marknadsföringskanaler
(LinkedIn etcetera) för att sprida
projektets resultat och aktiviteter.
Projektet kommer även aktivt att
nyttja målgruppernas och
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Kostnad

2020-10-01 2022-12-31

54 382

2020-11-01 2021-09-30

90 635

2020-10-01 2022-12-31

614 042
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Aktivitet

Beskrivning

A1.6 Avslutande
konferens.

Avslutsarbete

Utvärdering och lärande
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medfinansiärers kanaler för att nå
fler intressenter vilket långsiktigt
även ytterligare säkerställer
projektet hållbarhetsaspekt även
efter att projektet avslutats. Våra
partners och alla de som stöttar vårt
projekt från innovationssystemet
hjälper oss nå ut till företag för att
marknadsföra projektet och dess
erbjudande.
En konferens kommer att anordnas
mot slutet av projektet där projektet
samlar de organisationer som
projektet samverkat med under
planering och genomförande och dit
även representanter från deltagande
företag är inbjudna. Vid konferensen
kommer resultat att presenteras och
entreprenörer och företagare i
befintliga företag kommer att ges
möjlighet att berätta om den
utveckling de gått igenom och värdet
av det stöd de fått.
Projektet kommer att de sista fyra
månaderna att genomföra ett
avslutsarbete för att säkerställa att
alla resultat och aktiviteter
kommunicerats, genomförts och
rapporterats på ett korrekt vis.
Huvudsyftet med avslutsarbetet är
även att samla alla aktiviteter och
resultat så att de kan nyttjas och
tillgängliggöras även efter att
projektet avslutats. Denna databas av
erfarenheter och verktyg kommer
sedan att publiceras på BRG:s
hemsida. Avslutsarbetet innefattar
även skapandet av en slutrapport för
projektet.
Syftet med arbetspaket 3 (AP3) är att
aktivt utvärdera projektets
genomförande, resultat och
långsiktiga effekter samt att lära av
de erfarenheter som uppstått under
genomförandefasen. Projektet
kommer att jobba med utvärdering,
uppföljning och lärande i form av tre
aktiviteter. Samverkansparterna tror

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-12-01 2023-02-28

144 562

2023-03-01 2023-04-30

299 101

2021-01-01 2023-02-28
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Aktivitet

Beskrivning

A3.1 Uppföljning av
aktiviteter

A3.2 Utvärdering och
dokumentation

A3.3 Lärande baserat på
uppföljning och
utvärdering
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att detta projekt kan vara tillämpligt
på fler håll där varsel läggs och ser
gärna att våra erfarenheter sprids i
landet. Projektet kommer därför
aktivt söka tillfällen att berätta om
projektet och hur man gått tillväga.
Samverkansparterna kommer att
aktivt att bedriva projektuppföljning
med huvudfokus på utfallet av de
aktiviteter som genomförs. Denna
aktivitet ingår som en del av det
löpande projektledningsarbetet och
tar även hänsyn till riskanalysen.
Syftet med aktiviteten är dels att
skapa en övergripande bild över
projektets befintliga status, dels att
fånga upp eventuella utmaningar i ett
tidigt skede så att projektet kan ha en
proaktiv ansats och anpassas efter
verkligt utfall.
Utöver projektuppföljningen, så
kommer samverkansparterna även
att bedriva utvärdering. Den stora
skillnaden i detta arbete är att man i
aktivitet 3.1 dokumenterar vad som
gjorts, medan man i utvärderingen
fokuserar på hur man arbetar samt
hur detta arbete påverkar långsiktiga
effekter ur ett resultatorienterat
perspektiv. Utvärderingen kommer
att ta hänsyn till genomförandet av
projektplanen och redogöra för hur
vårt projekt relaterar sig till de
direkta målen och indikatorerna
samt framtida effekter; både
förutsedda och väntade.
Utvärderingen kommer att ta hänsyn
till projektlogiken, processen, den
allmänna debatten gällande rådande
C19- effekter för näringslivet och
nyckelaktiviteter, personer samt
KPI:s (nyckeltal).
Projektet kommer att bedriva en
lärandeprocess utifrån aktiviteterna
3.1 och 3.2 där man i processen
kommer att samla erfarenheterna
utifrån följande perspektiv. Denna
process kommer att dokumentera de

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-10-01 2023-09-30

190 480

2020-01-01 2023-02-28

190 480

2020-01-01 2023-02-28

190 480

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

Analys av företagens
behov och matchning av
projektinsatser och i
förekommande fall
kompetensresurs

A4.1 Utveckling av
analysmetodik
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viktigaste utfallen för att kunna
skapa en långsiktig regional strategi
inför bedrivandet av stödinsatser
under C19-krisen, men även framtida
kriser. I denna aktivitet kommer
även en riskplansanalys att göras för
att löpande utvärdera ifall ytterliga
risker bör läggas till, eller om
befintliga bör revideras.
Projektet kommer att i ett initialt
skede att genomföra löpande
individuella behovsanalyser och
utveckla en systematik, för att skapa
en övergripande bild över de
utmaningar och behov som våra
målgrupper har. Syftet är att utforma
en process som kan kvantifiera
behovet och på så viss leda till en
praktisk matchning mot
stödinsatserna i AP5.
Analysprocessen kommer att följa en
fem steg: 1.Insamling av data med
hjälp av ett utvecklat formulär som
även inkluderar frågor rörande
Sustainable Development Goals.
2.Efterföljande intervju med
företaget, kompetensresurs och
entreprenör för uppföljning och
komplettering av ifyllda data.
3.Extern analys av insamlade data
med stöd av aktörer från
innovationsstödsystemet. 4.Intern
analys inom projektgruppen med
konkretisering och matchning mot
stödinsatserna i AP5. 5.Presentation
av handlingsplan för tillväxtbolaget
eller entreprenören i förhållande till
projektets aktiviteter.
Projektet kommer att utveckla ett
analysunderlag med bl.a. någon form
av insamlingsformulär för
behovsdata. Formuläret kommer att
revideras löpande under projektet
för att ta hänsyn till feedback och
input av medverkande företag och
entreprenörer/kompetensresurser,
samt de interna erfarenheterna från
projektpartners samt vårt nätverk

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-10-01 2023-01-31

2020-10-01 2022-06-30

527 435
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Aktivitet

Beskrivning

A4.2 Intervjuer av företag
och entreprenörer

A4.3 Intern och extern
analys
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inom innovationsstödsystemet.
Leveranser: Frågeformulär för
entreprenör, kompetensresurs och
startup/SMF. Utskick av formulär och
senare bearbetning av svar.
Projektet kommer att genomföra
intervjuer med de deltagande
företagen och entreprenörerna
utifrån insamlade data i steg 1.
Avsikten är att fånga upp hur
företaget mår, vilka utmaningar och
behov som finns och specifikt för
detta projekt, om en
kompetensresurs skulle kunna vara
en del av lösningen. Vidare vad för
typ av idé entreprenören har och hur
långt hen kommit i tänket. Detta
kommer att genomföras över telefon
eller via digitala verktyg, men
utesluter inte fysiska möten om så är
passande i enlighet med
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Intervjuerna är
individualiserade utefter de behov av
ytterligare information som uppstått
efter att insamling av grunddata
genomförts. Entreprenörer och
startup/SMF hänvisas baserat på
denna intervju till den geografiskt
mest lämpade partnern eller till
andra relevanta
innovationsstödjande organisationer.
De bland
entreprenörer/kompetensresurser
och SMF/startups som har visat
potential genomgår steg A4.3-A4.
Leveranser: Frågebatteri för intervju,
för entreprenör och SMF/Startup.
Genomförande av intervjuer.
Bearbetning av resultat/svar.
Projektdeltagarna (entreprenörer,
kompetensresurser och deltagande
startup/SMF) genomför en intern
analys där man konkret matchar sina
behov/önskemål mot de stödinsatser
som projektet tillhandahåller. Här
involveras även extern expertis från
innovationsstödssystemet som också

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-11-01 2023-02-28

1 603 957

2020-11-01 2023-02-28

801 978

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

A4.4 Individuell
handlingsplan

Genomförande av
stödinsatser

Sida 18 (24)

Tillväxtverket

har kunskap och erfarenhet av olika
branscher. Denna matchning görs i
samråd med företaget där varje
insats individualiseras utefter
faktiskt behov. Vid denna matchning
ges även rekommendationer för
tillgängliga stödinsatser utanför
projektets grundram. Ett exempel är
att rekommendationen även kan
innefatta till exempel information om
eventuella omställningscheckar som
finns tillgängliga. Leveranser: analys
från samtliga medverkande som kan
diskuteras med affärsutvecklare,
projektdeltagare och för
egenutveckling.
När genomgång och matchning mot
projektets stödinsatser genomförts,
så sammanställs arbetet i ett förslag
som presenteras för entreprenören,
för kompetensresursen och för
företaget. Förslaget ger en
övergripande bild av
rekommendationer och förslag till
praktisk implementering för att bana
väg för ökad sannolikhet för
säkerställandet av faktiskt insatser i
AP5. Den innehåller också ett förslag
kring om och hur en
kompetensresurs skulle kunna bidra
till företagets utveckling, alternativt
ett förslag på hur en entreprenör ska
fortsätta stödjas av
innovationssystemet, alternativt hur
startup/SMF kan gå vidare och
om/hur en kompetensresurs kan
vara en del av lösningen. Leveranser:
Förslag/plan för projektdeltagare
avseende detta projekts stödinsatser
och eventuellt stöd inom ramen för
annat som innovationssystemet kan
bistå med.
En process utanför projektet syftar
bl. a till att bland de som varslas,
söka fram individer som vill bli
entreprenörer och individer som vill
bli kompetensresurser. Det femte
arbetspaketet i detta projekt syftar

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-11-01 2023-02-28

801 978

2020-11-01 2023-02-28
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Aktivitet

Beskrivning

A5.1 Kompetensresurs
som verktyg för
utveckling hos
startup/SMF

Sida 19 (24)

Tillväxtverket

till att implementera de
arbetsinsatser som projektet skall
tillhandahålla. Insatserna utformas
individuellt för varje medverkande
entreprenör och företag utefter
analyserat behov i AP4. Insatserna är
också utformade utefter vår
preliminära omvärldsanalys och
implementeras på ett vis så att de
kan anpassas i enlighet med de
effekter som C19- pandemin
resulterar i. Detta innebär att
projektet snabbt kan anpassa sig till
rekommendationer från Regeringen
och Folkhälsomyndigheten men även
ta hänsyn till globala trender. ` De
frågor och behov som lyfts fram av
startup/SMF och entreprenörer som
inte ligger inom projektets
uppdragsramar, kommer att lyftas
över till den/de inom
innovationssystemet som anses mest
lämpade att hjälpa till.
Då analysen genomförts hos
företaget, ser projektet vilka behov
företaget har och om en
kompetensresurs skulle kunna möta
någon del av behovet. En genomgång
av lämpliga kandidater genomförs
utanför detta projekt och med den i
handen, kan en lämplig kandidat
identifieras för det enskilda
företaget. Ett möte mellan företaget
och lämplig kompetensresurs
arrangeras. Den externt genomförda
genomgången av lämpliga och villiga
resurskandidater, står också som
grund för dialogen med aktörerna i
innovationssystemet om att ta emot
en kompetensresurs som kan hjälpa
flera av deras kunder. Avstämning
sker med mottagande organisation
för att säkerställa att upplägget med
kompetensresurs fungerar som
tänkt. Ambitionen är att
kompetensresursen ska känna sig
som en del av såväl det
företag/organisation hen arbetar

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-11-01 2023-02-28

801 978
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Aktivitet

Beskrivning

A5.2 Entreprenör
utveckling

A5.3 Korspollinering
branscher emellan

Sida 20 (24)

Tillväxtverket

med, men även som en del i en större
process för förändring och
omställning mot en mer hållbar
framtid. Leveranser: Matchning av
startup/SMF och kompetensresurs,
uppföljning
Processen utanför projektet syftar bl.
a till att söka fram individer som vill
bli entreprenörer. Dessa personer tas
emot i projektet för en första
diskussion kring deras idé. Syftet
med detta möte är att kunna hjälpa
personen ifråga rätt inom
innovationssystemet, beroende på
vilken typ a idé det är och hur långt
de kommit i sitt tänk. Tack vare att
projektpartners är en del av
innovationssystemet och projektet
också har stöd från resten av
systemet, kan projektet hjälpa
entreprenören rätt. Entreprenören
erbjuds också att genom projektet
vara en del av ett nätverk/aktiviteter
bestående av de kompetensresurser,
entreprenörer och startup/SMF som
varit inne i projektet. Ambitionen är
att entreprenören ska dels kunna ge
av sitt kunnande och driv, dels kunna
ta av befintliga verksamheters
erfarenhet och struktur. Leveranser:
Dialog och matchning gentemot
lämplig resurs i innovationssystemet.
I kölvattnet av C19-pandemin
kommer värdet av utbyte mellan
regionens olika branscher att öka.
Syftet är då få in ny
kompetens/tankar/arbetssätt och att
bana väg för nya affärsmodeller, men
även för att öka individuella företags
omställningsförmåga. Projektet
kommer också aktivt söka koppla in
kompetensresurser i startup/SMF
från en annan bransch, andra
affärsmodeller, marknader eller
dylikt. Projektet kommer också aktivt
att söka blanda kompetensresurs och
mottagande part med hänsyn till kön,
ålder och etnicitet. Projektet kommer

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2023-02-28

801 978

2021-01-01 2023-02-28

1 455 858
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Aktivitet

Beskrivning

A5.5 Nätverksmöten för
kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte

Sida 21 (24)

Tillväxtverket

också genomföra workshops (A5.5)
med explicit syfte att korspollinera
branscherna med styrkor från de
olika styrkeområden som finns i
regionen. Leveranser: workshops
inom olika områden som direkt
syftar till att främja
kunskapsöverföring mellan
branscher.
Digitala eller fysiska nätverksmöten
för expertpresentationer och
erfarenhetsutbyte. Deltagarna i
projektet kommer att delas in i
nätverk där de får delta tillsammans
med andra företagare och
entreprenörer i liknande situation.
Nätverken kommer att ges olika
teman beroende på vilka företag som
anmäler sig till projektet. Dessutom
kommer företag som anmäler sig till
projektet och även nätverksmötena
att få teman baserade på de behov av
expertstöd och erfarenhetsutbyte
som företagarna och
entreprenörerna uttrycker. I
samband med behovsanalysen och
matchningen mellan företagens
behov och projektets erbjudande i
AP4, kartläggs också de behov och
intressen som ligger till grund för
planeringen av verksamheten i
nätverken. Projektet förutser att man
kommer att driva nätverk inom de
områden som man erbjuder stöd för i
AP5, men det kommer sannolikt att
förekomma kombinationer av teman,
exempelvis omvärldsanalys och
affärsutveckling för ett nätverk eller
teknikval och processutveckling för
ett annat. Sammansättningen av
nätverken kommer också att göras
med omsorg så att företag inte deltar
i samma nätverk som konkurrenter
och att sammansättningen av företag
från olika branscher leder skapar
möjlighet för bra och intressanta
diskussioner. Startups kommer att
träffa etablerade företag och

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2023-02-28
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Aktivitet

Beskrivning

Projektledning

Sida 22 (24)

Tillväxtverket

branscher träffar teknikområden för
att skapa nya affärsmöjligheter. Den
unika sammansättningen i varje
nätverk av aktörer som vanligtvis
inte möts, skapar ytterligare
möjligheter för gränsöverskridande
samverkan. Leveranser:
Nätverksmöten av olika slag för
kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte
Projektteamet leds av en rutinerad
projektledare som tillsätts av BRG.
Projektledaren har övergripande
ansvar för projektet och för
rapportering till styrgrupp och
finansiärer. Vidare finns en
kommunikatör och en
projektekonom placerade på BRG.
Projektledaren leder projektteamet
och är spelmotor för det arbete som
affärsutvecklarna ska bedriva. BRG
kommer också ha en
affärsutvecklarresurs placerad på
Yesbox för matcha
kompetensresurserna gentemot
entreprenörer och företag som finns
inom nätverket för nyföretagare
samt koordinera rådgivning från
aktörer som är en del av Yesbox. BRG
handlar upp expertinsatser som
behövs. Projektledningen sker i
månadsvisa projektledningsmöten
där projektledaren, hens team samt
affärsutvecklarna träffas. Dessa
träffas fysiskt eller via digitala
verktyg. Projektledaren processleder
laget som arbetar med befintliga
företag och håller i detta arbete
genom projektmöten varje månad
eller varannan vecka vid behov. Även
på likartat sätt startup teametsarbete
där även de håller regelbundna
avstämningar, varannan vecka eller
varje månad, beroende på
intensiteten och behovet av att
kommunicera och fatta beslut.
Kommunikationsaktiviteterna leds
av projektledaren och

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-10-01 2023-04-30

1 590 161
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

kommunikatören. Ekonomin och
administration hanteras av
projektledare och ekonom.

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn

Värde

Antal företag som får stöd

120

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

120

Sysselsättningsökning i företag som får stöd

80

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
−
−
−

Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
Förädlingsvärde i små- och medelstora företag.
Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa
kostnader
Summa faktiska
kostnader
Summa totala
kostnader

2020
529 800
547 475

2021
2 514 600
2 598 487

2022
2 560 200
2 645 608

2023
541 000
559 047

Totalt
6 145 600
6 350 617

1 077 275

5 113 087

5 205 808

1 100 047

12 496 217

1 077 275

5 113 087

5 205 808

1 100 047

12 496 217

1 077 275

5 113 087

5 205 808

1 100 047

12 496 217

Medfinansiering
Finansiär
2020
Offentlig kontantfinansiering
Business region
Göteborg AB
133 023
Västra
Götalandsregionen
223 217
Total offentlig
kontantfinansiering
356 240
Total offentlig
finansiering
356 240
Privat kontantfinansiering
Coompanion
Göteborgsregionen
64 639
GU Ventures
97 710
Drivhuset Göteborg
82 678
Venture Cup Väst
45 097
Total privat
kontantfinansiering
290 124
Total privat
finansiering
290 124

2021

2022

2023

763 970

780 060

199 233

1 876 286

1 124 747

1 140 837

259 362

2 748 163

1 888 717

1 920 897

458 595

4 624 449

1 888 717

1 920 897

458 595

4 624 449

263 066
397 605
335 221
182 643

269 079
406 625
341 234
185 649

45 097
68 147
57 123
31 066

641 881
970 087
816 256
444 455

1 178 535

1 202 587

201 433

2 872 679

1 178 535

1 202 587

201 433

2 872 679

Stöd
Finansiering

EU-medel

2020

2021

2022

430 911

2 045 835

2 082 324

2023

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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Totalt

440 019 4 999 089
40 %
40 %
40 %
37,01 %
22,99 %

Totalt

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2

Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020

Ärendelista ERUF, Insatsområde 3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Hållbar stadsutveckling/ITI
Ärendenummer
1

Dnr /
TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

20295242 Business Region Göteborg AB/
Cirkulära affärsmodeller inom gröna
näringar

Förslag till prioritering

1 688 411 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet Cirkulära
affärsmodeller inom gröna näringar överensstämmer med den integrerade sektorsövergripande
planen för territoriella investeringar i Göteborg. Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar
uppfyller prioriteringsgrunderna (56%).
Summa 1 688 411

Tillgängliga medel för prioritering
samtliga insatsområden 14 049 292

Bilaga 10

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 10

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 3 – Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Positivt samrådsutlåtande har inkommit från Göteborgs stad då ärendet ligger inom
Hållbar stadsutveckling och den integrerade sektorsövergripande planen för
territoriella investeringar inom Göteborg.

Projekt: Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar
Sökande organisation: Business Region Göteborg AB
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

2 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 28

Bilaga 10
Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Sida 1 (16)
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Business Region Göteborg AB
Västsverige
20295242
2020:2
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Samverkansprojekt
2020-10-01 – 2023-03-31
Västra Götaland
Göteborg
1 688 411
2 532 616
0
4 221 027
Linnea Hagblom

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet stödjer aktiviteter som stärker utvecklingen av cirkulära affärsmodeller inom gröna
näringar och bidrar därmed till en utvecklad grön sektor och en ökad cirkulär ekonomi i och
omkring staden. en arena för matens plats i staden och ett multifunktionellt växthus är en del av
projektet, som bygger på det tidigare projektet Stadslandet. Arbetsprocesserna som genomsyrar
projektet är samskapande och byggs utifrån hållbarhetsaspekterna. För att stärka
kunskapsutvecklingen i projektet kommer samverkan att ske med sex samverkans- och
samarbetsaktörer. Projektet ska skapa nya angreppssätt i syfte att utveckla ny kunskap som
stärker förmågan att ställa om till en koldioxidsnål stad och utveckla ett konceptunderlag med
affärsupplägg/modeller för ett investeringsbeslut för matens plats i staden.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och utgår från den
sektorsövergripande integrerade planen för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020.
Insatserna är förankrade hos Göteborgs stad och lyfter hållbarhetsaspekterna tydligt, främst
miljöperspektivet och kopplar an till Agenda 2030 och EUs satsning ClimateKIC. Projektet bygger
vidare på erfarenheterna från två tidigare regionalfondsfinansierade projekt men med nya
målsättningar och utvecklade insatser. Insatserna är därmed del av en större satsning vilket
lägger grunden för en långsiktighet. Det framkommer inte tydligt vilket behov som ligger till grund
för aktiviteten runt det multifunktionella växthuset, detta kommer analyseras under projektets
gång. Hållbarhetsaspekterna är integrerade i insatserna, med tyngdpunkt på miljöaspekten.
Sökande organisation bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet.

Urvalskriterier
0 = Ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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X
X

1
X

2

3
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Göteborg Energi Gothnet AB
Göteborgs kommun

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Göteborg, likt andra städer, måste använda sina resurser smartare och hållbarare genom att
bland annat verka för fler och bättre cirkulära modeller. De gröna växande
livsmedelsproducerande företagen i det stadsnära landskapet är en viktig grupp att samverka
med i stadens omställningsarbete, dels för att säkra den jordbruksmark som finns inom
kommunen Göteborg, dels för att skapa förutsättningar för mer odling i och kring staden, samt
att hitta och utveckla en mångfald av små- och medelstora aktörer inom den gröna sektorn och
därmed öka stadens självförsörjning av livsmedel.
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen
och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Livsmedel är en av de sex
prioriterade strömmar som lyfts fram i strategin för cirkulär ekonomi. Situationen i samband
med Covid-19 har visat på stadens sårbarhet, hur snabbt samhället kan förändras och hur
beroende våra liv är av vad som händer i andra delar av världen och därmed vikten av att stärka
det stadsnära lokala/regionala matsystemet. Utifrån det behövs det starkare lokala
livsmedelsproducerande odlingsföretag och fler odlingsentreprenörer som kan växa lokalt och
möjliggöra skalbara lösningar mellan producent och konsument.
Projekt Stadslandet, 2017 - 2019 syftade till att skapa förutsättningar för grön innovation, grön
affärsutveckling inom stad och land och främja en koldioxidsnål ekonomi. Projektet genomförde
aktiviteter, utvecklade, testade och delade metoder för en omställning till ett hållbart samhälle
genom koldioxidsnål tillväxt med fler jobb och social inkludering. Erfarenheterna från projekt
Stadslandet visar på att omställningen till att öka den lokala matproduktionen och de gröna
företagens marknadsandelar omfattar komplexa förändringsprocesser. Vikten av nätverk och
kunskapsdelning för utveckling av den gröna näringen framkom tydligt i den enkätundersökning
som genomfördes oktober 2019.
Projektet lägger fokus på cirkulära affärsmodeller genom att skapa ett lokalt kundvärde för
lokala gröna företag inom livsmedelssektorn, som samtidigt gynnar det cirkulära och bidrar till
lösningar på de utmaningar Göteborg står inför. Göteborg skall arbeta utifrån Agenda 2030,
framför allt mål 12, hållbara konsumtions- och produktionsmönster, enligt stadens budget 2020,
tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhället för att minska Göteborgs klimatavtryck.
Genom att uppmuntra gröna innovationer och affärsmodeller kan staden minska sin egen
klimatpåverkan och bidra med minskade utsläpp globalt.
Sedan 2017 finns en nationell livsmedelsstrategi, med mål om en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning samt bidra till hållbar utveckling såväl
lokalt som i landet som helhet.
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I den sektorsövergripande integrerade planen för hållbar stadsutveckling lyfts det fram att
invånares intresse, kompetens och erfarenheter av gröna näringar och affärsutveckling ska tas
tillvara. Vidare betonar planen att entreprenörskap och innovationsförmåga särskilt bland unga
ska uppmärksammas och stärkas, liksom cirkulära principer, samutnyttjande,
kretsloppstänkande ska vara vägledande. Vikten av erfarenheter och resultat ska spridas lyfts
fram i den integrerade planen för hållbar stadsutveckling. En inriktning som ligger väl i linje med
projektets syfte.
Studien "Digitala tomater", som genomförts av Göteborgs Energi GothNet AB, Greenhouse Living
AB, och Kajodlingen AB, med finansiering från Energimyndigheten, har undersökt hur
spillvärmen från datahubbar, så kallade Edge datacenters, i stadsmiljön kan tillvaratas i
multifunktionella växthus, dvs en plats för odlare och en publik för kunskapsutveckling, dvs en
brygga mellan producenter och konsumenter. En studie som kommer ligga till grund för fortsatt
utveckling av multifunktionella växthus i staden.

Omvärld och samverkan
I samband med projekt Stadslandet och övriga förberedelser för projektet har området med
hållbar stadsutveckling och Agenda 2030 kontinuerligt bevakats av projektägaren Business
Region Göteborg, BRG. De gröna, livsmedelsproducerande företagens utveckling och cirkulära
affärsmodeller som utvecklingsmöjligheter har varit i fokus. Pågående Corona-pandemin har lyft
sårbarheten kring livsmedelsfrågan och därmed flyttat fram insikten om vikten av cirkulära
affärsmodeller som en del av företagens utveckling som ett särskilt utvecklingsområde inom
stadens hållbarhetsarbete.
Projekt "Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar" existerar inte som en solitär, utan utgör
en del av pågående utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling. Fastighetskontoret Göteborgs
stad har under många år arbetat för att "Från odlingslåda till hektar", på bred front skapa fler
möjligheter för odling i Göteborg och därmed öka stadens självförsörjning av livsmedel och den
gröna livsproducerande sektorns utveckling och var under projekt Stadslandet en strategisk
part för att identifiera entreprenörer och företag inom branschen.
Fastighetskontoret Göteborgs stad är med och driver det EIT Climate-KIC finansierade projektet
SATURN (System and sustainable Approach to virTuous interaction of Urban and Rural
LaNdscapes) tillsammans med projektparter i Trento (Italien) och Birmingham (Storbritannien).
Projektet löper mellan 2019 - 2021 och syftar till att bygga en "verktygslåda" för modeller kring
hållbar markanvändning som återknyter banden mellan städer och dess omland.
Göteborgshubben i projektet utvecklar ett "ekosystem" för nya stadsbönder.
Staden, genom dess Fastighetskontor samt genom Stadslandetprojektet, har haft ett längre
samarbete med Naturbruksförvaltningen Västra Götaland, för att vara en del av ny
kunskapsproduktion inom odling, samt kunna attrahera bredare målgrupper entreprenörer med
sina utbildningar på Angereds Gård. Angereds Gård arrenderar gård och mark på ca 60 hektar av
Fastighetskontoret Göteborgs stad.
Det regionala modellsamarbetet för hållbar utveckling inom samverkansplattformen LAB 190,
mellan Hjällbo och Essunga, som koordineras av Förvaltningen för kulturutveckling, VGR, med
fokusområdet gröna näringar kommer att kopplas till projektet för att sprida och stärka
modellutvecklingen av cirkulära affärsmodeller.
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Göteborg Energi GothNet har genomfört förstudien Digitala tomater. Projektet "Cirkulära
affärsmodeller inom gröna näringar" kan dra nytta av Göteborg Energis GothNets behov av små
centralt placerade datahubbar sk. Edge datacenter. Dessa hubbar alstrar ett överskott av
värmeenergi som kan användas i urbana växthus för att möjliggöra en året runt-produktion av
grönsaker. Business Region Göteborg vill under projektperioden skapa ett koncept med
affärsupplägg /modeller och ett underlag till ett investeringsbeslut för matens plats i staden och
ett multifunktionellt växthus som är integrerat med ett Edge datacenter.
Det multifunktionella växthuset ska vara en mötesplats som ska innehålla både kommersiell
odling och mötesplats för offentliga aktörer samt stadens invånare. Platsen ska bli ett
kunskapscentrum för lokala aktörer när det gäller cirkulära matsystem. För att hitta den lokala
platsen sker ett samarbete med fastighetsbolaget Higab, som är ägs av Göteborgs Stad och vars
uppdrag är att arbeta med stadsutveckling.
Ett samarbete kommer att ske med Konsument och Medborgarservice Göteborgs Stad, för att
stärka civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av modeller för cirkulär ekonomi.
Fastighetskontorets Göteborgs stad har ett etablerat utvecklingsarbete inom Vinnovaprojektet
Stadsbruk med många kunskapsutvecklande kontakter. En utav dessa är Xenofilia/Botildenborg
som har tagit stadsbruk ut i Europa genom ett nytt Vinnova-projekt. Nätverket kommer att
stärka projektets kunskap tillsammans med internationella partners.

Koppling till det regionala näringslivet
I BRGs nya ägardirektiv som antogs av styrelsen 2020-06-18 står bland annat följande:
- BRG ska bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med
perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionen.
- Verksamheten ska utgå ifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och utvecklingen av
hållbara teknologier och affärsmodeller ska särskilt främjas.
Projektägaren BRG har som huvuduppgift att starta, utveckla och etablera företag. I detta ingår
att främja koldioxidsnål affärsutveckling och startande av företag genom olika mobiliserande
och stödjande aktiviteter. De handlar likaså om att bredda och intensifiera kontakterna mellan
staden, näringslivet, akademin och andra aktörer för samverkan inom innovation,
företagsklimat, sysselsättning, kompetensförsörjning samt social och miljömässig hållbarhet.
Projektet ligger i linje med BRGs fokus att näringslivet i Göteborgsregionen skall vara ledande i
grön omställning. Inriktningen är att stärka konkurrenskraften, ny miljöteknik, hållbara
affärsmodeller, delande av ekonomi och cirkulär ekonomi. I detta arbete kommer projektet lägga
vikt vid Business Regions mål för hållbar tillväxt ska kunskapsdelas såväl regionalt, nationellt
och internationellt.
Projektägaren har alltså som huvuduppdrag att stödja näringslivets utveckling i hela
Göteborgsregionen, vilket kommer ge avtryck inom projektet. BRG arbetar genom att stödja nya
företag, utveckla befintliga och stödja hela branscher i deras utveckling. Projektet "Cirkulära
affärsmodeller inom gröna näringar" kommer att dra nytta av all den kompetens som finns hos
projektägaren. Lokalproducerade och ekologiska livsmedel har efterfrågats som en del av
stadens omställningsarbete för en hållbar stadsutveckling och projektet kommer att testa
långsiktiga och stabila lösningar för att utveckla cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar.
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Göteborg utgör en levande testbädd för innovativa och hållbara lösningar och regionen är den
del av landet som har flest antal testbäddar. Projektet "Cirkulära affärsmodeller inom gröna
näringar" kommer att samverka med berörda testprojekt inom staden, i syfte att dela kunskap,
kunskapsutveckla och minska den negativa påverkan på klimatet.
Projektet Cirkulära affärsmodeller kommer att arbete med grön affärsutveckling riktad mot
branschen och som spänner - från jord till bord -, så som producenter, förädlingsledet,
marknadsföring, kommunikation, handel och lokala marknader etc. Aktiviteterna kommer att
koncentreras till interaktionen mellan där producenter och konsumenter. Då avsättningen för
hållbar produktion finns i stadens mer centra delar kommer projektet verka för att bygga broar
mellan stad och land och mötet mellan producent och konsument.

EU:s strategi för Östersjöregionen
EU:s strategi för Östersjöregionen är inte relevant för projektet.

Mål och resultat
Mål
Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar har som övergripande mål att stärka förmågan att
ta fram och tillämpa Co2 snåla produkter, tjänster och lösningar inom hållbar stadsutveckling.
Detta genom att utveckla och pröva case för hur man kan bygga cirkulära affärsmodeller inom
gröna näringar "att tänka cirkulärt, inte linjärt" och därmed stärka stadens cirkulära ekonomi.
Gröna näringar är verksamheter som bidrar till en koldioxidsnål omställning och är en del av
den cirkulära kedjan för en hållbar matproduktion, dvs verksamheter som verkar i kedjan från
jord till bord.
Projektet vill bidra till Göteborgs stads Miljö- och klimatprogram 2021- 2030, som omfattar
strategin "Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi". Strategin innebär exempelvis att
Göteborgs Stad, i samverkan med näringslivet, akademi och civilsamhällets organisationer deltar
i utvecklingen av modeller för cirkulär ekonomi. Programmet är på remiss till stadens
förvaltningar och bolag vid tidpunkten ansökan inkom till Tillväxtverket.
Projektets mål är att i ett pilotcase:
- utveckla cirkulära affärsmodeller mellan producent och konsument inom gröna näringar och
därmed stärka det cirkulära flödet och affärskraften hos medverkande företag
- stimulera andra aktörer att verka i ett cirkulärt affärsflöde
- arbeta fram ett konceptunderlag med affärsupplägg/modeller för ett investeringsbeslut för
matens plats i staden och ett multifunktionellt växthus
Projektet skall stödja aktiviteter som stärker utvecklingen av cirkulära affärsmodell inom gröna
näringar och därmed bidrar till en utvecklad grön sektor och en ökad cirkulär ekonomi i och
omkring staden. Erfarenheten från projekt Stadslandet är att kunskapsutveckling genom
nätverk och kunskapsutbyte är uppskattade metoder för att utveckla företagen. Genom
kunskapsspridning av cirkulär affärsmodell kommer projektet främja en näringslivsutveckling i
en mer cirkulär riktning.
En utvecklad modell för cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar har som målsättning att
möta de utmaningar som Göteborg står inför enligt Göteborgs Miljö- och Klimatstrategiska
program, 2021–2030; "Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomistrategi". Vidare skall
projektet stödja Agenda 2030 arbetet, framförallt Mål 12, att främja hållbara konsumtions- och
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produktionsmönster där målet lyfter fram att omställning till en hållbar konsumtion och
produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat
och miljö samt människors hälsa.
De hållbarhetsaspekterna miljö och social hållbarhet i en bred bemärkelse är en del av
projektets kärna. Företagarna och entreprenörer som är målgrupp för projektet har en mångfald
av etnisk och kulturell bakgrund, samt en stor socioekonomisk diversitet. Arbetsprocesserna ska
inkludera människor oavsett ursprung, kön och fysiska förutsättningar till ett gott liv och
därmed bidra till ökade livsvillkor. Den cirkulära ansatsen i projektet skall bidra till en hållbar
konsumtion och produktion och en effektiv användning av resurser, hänsyn till
ekosystemtjänster och därmed en minskad påverkan på olika nivåer. Projektets aktiviteter
kommer att byggas upp och genomföras utifrån de horisontella perspektiven.
Projektorganisationens ambition är att beakta hållbarhetsaspekterna när organisationen byggs.

Målgrupper
Projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar vänder sig till gröna näringar som är en
del av den cirkulära kedjan för en hållbar matproduktion. Projektets primära målgrupper är små
och medelstora företag, samt entreprenörer och nyföretagare, riktade mot branschen så som
producenterna, infrastruktur, marknadsföring, kommunikation och IT, handel och lokala
marknader m. fl., men kommer även att skapa mervärde för konsumenter i staden, genom att
arbeta fram ett koncept med affärsupplägg/modeller och ett underlag till ett investeringsbeslut
för matens plats i staden och ett multifunktionellt växthus.
Målgruppen för det multifunktionella växthus kommer under projekttiden identifieras, dvs de
intressenter som ser värdet och har kapacitet av att driva en verksamhet som är kopplat till ett
multifunktionellt växthus integrerat med ett edge datacenter. Ett multifunktionellt växthus skall
stärka samspelet mellan stad och land och samverkan mellan näringsliv och
konsumenter/invånare i staden för att hitta nya innovativa angreppssätt och utveckla ny
kunskap som stärker förmågan att ställa om till en mer koldioxidsnål stad. Göteborgs Energi
GothNets behov av små central placerade datahubbar, sk. Edge datacenter alstrar ett överskott
av värmeenergi och kommer att användas i det urbana multifunktionella växthuset för året runtproduktion av grönsaker och är därmed en innovativ lösning för en koldioxidsnål stad. Det
multifunktionella växthuset skall även öppna upp för många olika aktiviteter och funktioner i
syfte att skapa en geografisk plats i den lokala stadsmiljön. Detta för att synliggöra och
möjliggöra en ökad cirkulär konsumtion och produktion, samt en kunskapsutvecklingsplats för
hållbar stadsutveckling med fokus på matsystemet. Därmed är målgruppen dels producenter i
matsystet, dels stadens konsumenter, dvs stadens invånare.
Projektet kommer att arbeta med utveckling av en cirkulär affärsmodell, riktar sig mot
branschen så som producenterna, infrastruktur, marknadsföring, kommunikation och IT, handel
och lokala marknader, konsumenter m fl. Företag och entreprenörer från dessa branscher
kommer erbjudas medverka i projektet. Företagsnätverket som formats under projekt
Stadslandet kommer att vara basen i det projektet kommer att byggas upp kring.
De sekundära målgrupperna är utvalda konsumentgrupper, genom medverkan i pilotcaset.
Projektet kommer att samverka och interagera med förvaltningar och bolag inom Göteborgs
stad som har särintresse att verka för ett grönt Göteborg med syfte att stärka förutsättningarna
för de lokala matproducenterna och en cirkulär utveckling av staden. Ett multifunktionellt
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växthus inom staden kan bidra till att skapa en modell hur Göteborg kan återknyta banden till en
hållbar lokal matproduktion.
Vidare lyfter projektet vikten av att tillgängliga kunskapsbildningen för akademin och därmed
bidra till en kunskapsutveckling mellan akademin och praktiken, inom affärsmodeller och
kunskapsnav inom gröna näringar. På EU-nivå återfinns de institutioner som arbetar för hållbar
stadsutveckling ur olika perspektiv.

Förväntat resultat vid projektavslut
Efter projekt slut ska följande ha uppnåtts:
- Nya angreppssätt i syfte att utveckla ny kunskap som stärker förmågan att ställa om till en
koldioxidsnål stad
- "Ny" affärsmodell för cirkulär ekonomi för gröna näringar
- En ökad cirkulär ekonomi, genom en förbättrad tillgänglighet mellan gröna näringar och
konsument som stärker livskraften hos lokala företag inom gröna näringar
- Ett konceptunderlag med affärsupplägg/modeller för ett investeringsbeslut för matens plats i
staden och ett multifunktionellt växthus har arbetats fram
- Högre grad av kunskap om cirkulära affärsmodeller hos medverkande parter

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet "Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar" avser att på lång sikt ge nedanstående
effekter:
- En mer koldioxidsnål ekonomi i Göteborg med cirkulära flöden
- Fler cirkulära företag inom gröna näringar
- Bättre samspel mellan aktörer som har en påverkan i staden för att tillgängliggöra den gröna
näringen för konsument
- En högre grad av samsyn i staden kring den cirkulära affärsutvecklingen inom gröna näringar
- Modellen för urban livsmedelsförsörjning, samt ett hubb som tillgängliggör periururban mat
för göteborgarna, finns representerad i flera stadsdelar, och har blivit en central plats för
transaktionen mellan producent och konsument
- Högre kunskap om möjligheter att tillämpa och tillgängliggöra lokalodlad mat för stadens
konsumenter

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Arbetet ska genomföras tillsammans med de personer och aktörer som har intresse och kunskap
att främja en hållbar utveckling inom cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar.
En styrgrupp bestående av personer från ledningsgrupp hos delaktiga samverkansparter
kommer att formas. Delaktiga i styrgruppen ska ha vilja, förmåga och mandat att säkerställa att
projektet når sina strategiska mål. Vidare har styrgruppen ansvar för projektets målformulering
och fastställande av budget, samt mottagare av uppföljningsrapporter och utvärdering vid
specifika tillfällen. Styrgruppen är också ambassadör för projektet och ansvarar för att projektet
får en tydlig koppling till löpande verksamhet och andra viktiga sammanhang som kan gynna
projektet resultat och långsiktiga effekt. BRG är sammankallande för styrgruppen.
Referensgrupp med syfte att bredda spridningen av projektet och främja ett erfarenhetsutbyte
inom cirkulära affärsmodeller.
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Projektet leds av en projektledare hos projektägaren BRG som stöttas av en delprojektledare
från samverkansparten Göteborgs stad Fastighetskontor och Göteborgs Energi GothNet AB.
Projektledaren ansvar för projektets övergripande framdrift enligt tidplan och budget och
rapporterar till uppdragsgivare och till styrgrupp. Projektledningen, projektledare och
delprojektledare, kommer även bestå av controller, redan anställs på BRG, och en kommunikatör
ansluts till BRG. Projektägarens representant i styrgruppen kommer även omfatta
projektledningen.
Projektledaren har nyckelrollen i projekt, genom dels att ansvara för projektets framdrift och
leverans, och dels att samarbeta med samverkansparterna. Vidare har projektledare och
delprojektledare ansvar för att verka för medskapande och delaktighet i arbetet. Ett viktigt mål
är att bidra till interkulturell inkludering och verka för en mångfald av företagare och
entreprenörer inom gröna näringar.

Arbetssätt
I projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar kommer företag, konsumentgrupper,
föreningar och akademi samarbeta för att hitta nya angreppssätt och utveckla ny kunskap för att
cirkulära affärsmodeller, som stärker förmågan att ställa om till en koldioxidsnål stad. En
projektledningsgrupp och en referensgrupp utformas och kommer vara basen för bred
kunskapsdelning och kunskapsutveckling.
Projektet kommer löpande arbeta med lärande. Lärande kommer var en del av
omvärldsanalysen; deltagande vid nätverksträffar, forum för kunskapsdelning lokal- regionaltoch nationellt, fält- och litteraturstudier. Ett utforskande förhållningssätt kommer att vara
arbetsmetoden i utvecklingen av lokala cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar. Projektet
testar i praktiken modellen med producenter och konsumenter, projektets primära och
sekundära målgrupper.
Projektet skall även genomföra ett pilotcase där den cirkulär affärsmodellen har fokus, samt att
tillsammans med andra aktörer i staden utveckla ett koncept för driften av ett multifunktionellt
växthus. Processen med pilotcaset är iterativt då projektet under två säsonger på ett
medskapande sätt utforskar en cirkulär affärsmodell. I den utforskande processen deltar såväl
projektets primära som sekundära målgrupper. Arbetsprocessen kommer att i ske i form av
medskapande workshops och seminarier.
Arbetet, kopplat till modellutveckling och konceptet för ett multifunktionellt växthus, kommer
att utföras samskapande av delaktiga samverkande partner. Vidare skall kunskap byggas med
syfte att arbeta fram ett lag och ett koncept med affärsupplägg/modeller och ett underlag till ett
investeringsbeslut för matens plats i staden och ett multifunktionellt växthus. Fokus under 2021
kommer att vara att arbeta med plats- och affärsmodellen för det multifunktionella växthuset.
Projektet kommer att verka för att stärka en arena för matens plats i staden. En arena för ett
koncept där driften av ett multifunktionellt växthus kan genomföras. Stadens utveckling av
Slakthusområden i Gamlestaden, via Higab, som en urban stadsdel där mat och kultur ska få ta
stor plats i den kulturhistoriska miljön är en möjlighet för detta som kommer att utforskas
vidare, liksom Masthuggskajen som är under utveckling till ett attraktivt kulturcentrum där den
gröna livsmedelsproduktionens utvecklingen har en naturlig plats.
Arbetet ska drivas av projektledningen där delaktiga samverkanspartner och samarbetspartner
aktivt kommer att bidra till projektet måluppfyllelse och därmed stärka cirkulära affärsmodeller,
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bidra med ett erfarenhetsutbyte samt bredda spridningen av projektet lärdomar och resultat.
Detta stärker utvecklingen av projektet och stadens arbete för att utforma en hållbar och
cirkulär stad.
Studien om nyttoeffekter av lokala cirkulära affärsmodeller utifrån ett miljö- ekonomiskt- och
socialt perspektiv kopplat till Agenda 2030 kommer att kunskapsdelas för att öka
förutsättningarna för en hållbar lokal konsumtion och produktion.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

En kommunikatör från projektägaren
kommer att avsätta tid och i huvudsak
arbeta med den externa
kommunikationen. Kommunikatören
kommer inledningsvis skapa en strategi
för den externa kommunikationen för att
sprida erfarenhet och lärdomar hur man
kan bygga cirkulära affärsmodeller inom
gröna näringar. Att beakta målgruppen för
projektet, små- och medelstora företag,
entreprenörer och invånare i staden är av
högst vikt vid kommunikationen.
Kommunikatören kommer att samverka
med kommunikatör från samverkande
part. Vidare kommer kommunikatören
kommunicera i externa medier om
projektet, dess aktiviteter och erfarenheter
och lärdomar. Projektet kommer att
presenteras på Göteborgs Stads och BRGs
hemsidor. Kommunikatören kommer att
ansvar mot mediakontakter och vara ett
stöd i intern projektkommunikation i form
av inbjudningar till projektets primära och
sekundära målgrupper. Projektet kommer
att ta stöd av samarbetsparter för att
nyttja kanaler för spridning, samt
spridningskanaler som upprättades via
projekt Stadslandet.
Under projektets sista tre månader
2023-01-01
kommer projektledaren och projektägaren - 2023-03att samla in och dokumentera resultat och 31
erfarenheter från arbetsgång och formella
slutsatser i en slutrapport. Arbetet som
pågår och som startas för att stödja den
gröna näringen och
livsmedelsproducerande företag och
entreprenörer kommer med största

Avslutsarbete
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Tillväxtverket

Startdatum
- Slutdatum
2021-01-01
- 2022-1231

Kostnad
246 000

153 000
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande

Projektledning
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Tillväxtverket

sannolikt att fortsätta under ansvar från
delaktiga parter.
Löpande utvärdering kommer att
genomföras inom projektorganisationen.
Utvärderingen kommer att fokusera på
VAD projektet omfattar, alltså vad
projektet resulterar i och hur projektet
följer upprättade projektplaner, men också
projektets lärdomar. Vidare kommer
utvärderingen omfatta en uppföljning av
hur företagen tar del av den paketerade
affärsmodellen, att de ser sig kunna nyttja
matens plats i staden och det
multifunktionella växthuset för att hitta ny
marknad samt möjligheten att ingå
partnerskap som driftar växthusets olika
delar och funktioner framåt. Resultatet
från den löpande utvärderingen och
uppföljningen kommer kontinuerligt
rapporteras till Tillväxtverket, projektets
styrgrupp och externt i de av projektet
organiserade forum för kunskapsdelning.
Projektet leds av en projektledare hos
projektägaren BRG som stöttas av en
delprojektledare från samverkansparten
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och
Göteborgs Energi GothNet AB.
Projektledaren ansvar för projektets
övergripande framdrift enligt tidplan och
budget och rapporterar till uppdragsgivare
och till styrgrupp. Projektledningen,
projektledare och delprojektledare,
kommer även bestå av controller, redan
anställs på BRG, och en kommunikatör
ansluts till BRG. Projektägarens
representant i styrgruppen kommer även
omfatta projektledningen. Projektledaren
har nyckelrollen i projekt, dels genom att
ansvara för projektets framdrift och
leverans, dels att samarbeta med
samverkansparterna. Vidare har
projektledare och delprojektledare ansvar
för att verka för medskapande och
delaktighet i arbetet. Ett viktigt mål är att
bidra till interkulturell inkludering och
verka för en mångfald av företagare och
entreprenörer inom gröna näringar. I
rollen som projektägare kommer en

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2021-01-01
- 2022-1231

104 000

2021-01-01
- 2022-1231

830 000
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Aktivitet

Beskrivning

Fler affärsmodeller
mellan producent
och konsument
inom gröna
näringar

Omvärldsanalys
kring befintliga
affärsmodeller

Definiera cirkulära
affärsmodellen med
delaktiga parter
(medskapande)
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Tillväxtverket

person att sammankalla till
styrgruppsmöte samt följa projektets
övergripande utveckling. Projektledningen
kommer att mötas regelbundet för att
kunskapsutbyte samt styrning och
prioritering av projektets framdrift.
Projektledningen tillsammans med
delaktiga samarbetsparter kommer att
regelbundet arrangera
workshop/seminarier för projektets
primära och sekundära målgrupper.
Projektledningen inbjuder till en
mötesplats för referensgruppen.
Aktiviteten syftar till att hitta nya sätt för
lokala konsumentgrupper och
grönsaksproducerande företag att mötas.
Genom att studera hur andra har gjort och
genom en medskapande process med
konsumenter och producenter formas en
konsumentdriven affärsmodell som testas
i ett iterativt pilotcase under två år, dvs en
kontinuerlig utveckling och förbättring av
affärsmodellen. En utvecklingsprocess som
därmed understödjer de gröna företagens
utveckling och konkurrenskraft.
Kunskapsdelning sker parallellt i
workshops och i deltagande partners
nätverk.
Aktiviteten omvärldsanalys kring
befintliga affärsmodeller syftar till att
stärka kunskapen i cirkulära
affärsmodeller inom gröna näringar,
genom att inhämta erfarenheter och
kunskaper från omvärlden, analysera
dessa för att i skapa en situationsöverblick,
en gemensam kunskapsbas och en
arbetsinriktning av projektet.
Kunskapsinhämtningen i fältstudierna
kommer att kompletteras med
litteraturstudier och delas inom såväl
projektledning som referensgrupp
Projektet lägger stor vikt på ett
medskapande förhållningssätt, vilket även
är en viktig beståndsdel i en cirkulär
affärsmodell. Tillsammans med de
medverkande aktörerna byggs genom
workshops, nätverksbyggande och

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2021-01-01
- 2022-1231

2021-01-01
- 2021-1231

60 000

2021-01-01
- 2021-0731

50 000
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Aktivitet

Beskrivning

Testa modellen
under två säsonger

Paketera modellen

Spridningen av
modellen

Identifiera
konsumentgrupper
och gröna
företagargrupper och
gröna företag

Stärkt cirkulärt
flöde inom gröna
näringar
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studiebesök en modell som sedan testas i
ett pilotcase av iterativ karaktär.
För att kunna testa, lära och utveckla en
konsumentdriven cirkulär affärsmodell
kopplat till lokala grönsaker behöver en
tidsram på 2 grönsakssäsonger. Den första
säsongen för att komma igång och en
andra säsong för att med ett iterativt
förhållningssätt utveckla modellen.
För att projektet och resultatet skall
komma fler till gagn och leva vidare
kommer modellen att paketeras och
tillgängliggöras för att till fler.
Utformningen av detta görs genom köpt
tjänst. Utformning och ägandeskap är
viktiga frågor som utforskas i projektet
genom en medskapande process
För att kunskapsdela erfarenheter och
lärdomar om utveckling och utformning
av affärsmodeller mellan producent och
konsument kommer det inom ramen för
projektet bjudas in till dialoger i form av
workshops och seminarier. Vidare
kommer projektet använda sig av
medverkande parters nätverk för
informationsspridning och
kunskapsdelning av affärsmodellen, samt
övriga upparbetade spridningskanaler.
Projektet kommer att beakta att såväl
projektets primära- som sekundära
målgrupper omfattas av
informationsspridningen, och att övriga
intressenter som vill verka för en hållbar
stadsutveckling och att Agenda 2030s mål
för en ökad hållbar konsumtion inom
livsmedel nås av spridningen.
Under denna aktivitet skall projektet hitta
de konsumentgrupper och gröna företag
som är intresserade av att delta i
pilotcaset. Målet är att konsumentgruppen
skall befinna sig i snäv väl definierad
geografi för att maximera effektiviteten
och klimatvinsterna då producenternas
grödor transporteras.
Inom ramen för projektet Cirkulära
affärsmodeller inom gröna näringar
kommer en studie genomföras med syfte
att analysera och redovisa

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2021-11-01
- 2022-0228

40 000

2022-07-01
- 2022-1231

80 000

2022-07-01
- 2022-1231

80 000

2021-01-01
- 2021-0630

50 000

2021-07-01
- 2022-0930

337 000
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Aktivitet

Beskrivning

Konceptunderlag
för
investeringsbeslut
på matens plats i
staden och ett
multifunktionellt
växthus
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Tillväxtverket

Startdatum
- Slutdatum

samhällsekonomisk nytta av lokala
cirkulära affärsmodeller utifrån Agenda
2030s globala hållbarhetsmål. Spillvärme
och Co2effekten i ett det multifunktionella
växthuset kommer att vägas in i studien.
Studien skall också beskriva
utvecklingsområden hur staden fortsatt
framåt kan stödja gröna innovationer och
stärka utvecklingen av cirkulära
affärsmodeller inom gröna näringar, visa
på metoder som bidrar till att säkra
försörjningskedjan och konkurrenskraften
som ökar tillgängligheten av lokal mat till
konsument som har producerats på ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt
hållbart sätt.
För att stärka efterfrågan på
2021-01-01
lokalproducerad mat, och därmed de
- 2021-12lokaproducerande gröna företagens
31
utveckling, utforskar projektet nya
konsumentdrivna cirkulära
affärsmodeller. Parallellt med det sker ett
arbete med hur fysiska platser i staden kan
stärka den lokala maten. Med erfarenheter
och kunskap från förstudier kring
multifunktionella stadsdelsväxt hus skall
projektets partner arbeta fram ett koncept
med affärsupplägg/modeller och ett
underlag till ett investeringsbeslut för
matens plats i staden och ett
multifunktionellt växthus. Konceptet som
arbetas fram kommer att utgöra ett
underlag för de aktörer som är
intresserade av att investera i ett
multifunktionellt växthus. Göteborgs
Energi GothNet kommer i samverkan med
Higab och Fastighetskontoret Göteborgs
stad identifiera och utreda möjliga platser i
Göteborg för placering av multifunktionellt
växthus i kombination med ett edge
datacenter. Ett multifunktionellt växthus
fyller flera funktioner, dels en publik
funktion för en mötesplats för att odla,
mötas och lära, dels en plats för odling och
för stadens odlare. Kombinationen av
anläggningens funktioner med olika behov
ger en kravlista till valet av placering.
Servrarna i datacentret genererar

Kostnad

484 000

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

överskottsvärme som värmer det
multifunktionella växthuset på ett hållbart
sätt och möjliggör året-runt odling.
Projektförberedelse Under förberedelsefasen kommer
projektledaren underbygga
förutsättningarna för ett effektivt och
resultatinriktat genomförande av projektet
Cirkulära affärsmodeller inom gröna
näringar. Fasen omfattar att säkerställa
förståelsen för projektets målbild och
därmed öka förståelsen för ägarskapet av
projektet bland delaktiga samverkans- och
samarbetspartner. Aktiviteterna som
projektet omfattas av bryts ner i
arbetsprocesser och en detaljerad tid- och
arbetsplan upprätts med en
ansvarsfördelning under
projektförberedelsefasen. Riskanalysen
som upprättas för projektet kommer
aktualiseras i syfte att förbereda
projektteamet för att hantera de
riskfaktorer som identifieras.
Controlling
Ekonomisk styrning av projektet, samt
uppföljning och rapportering till
uppdragsgivare.

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2020-10-01
- 2020-1231

92 000

2021-01-01
- 2022-1231

255 000

Projektet bekostar insatser som är riktade till enskilda företag
Nej

Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart)
Omsättning i små och medelstora miljöföretag

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Värde
20
20
6

version 1.0 160222

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2020
75 750
78 277
154 027
154 038
154 038

2021
978 105
1 010 735
1 988 840
1 988 977
1 988 977

2022
930 135
961 164
1 891 299
1 891 428
1 891 428

2023
91 755
94 816
186 571
186 584
186 584

Totalt
2 075 745
2 144 992
4 220 737
4 221 027
4 221 027

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Business Region Göteborg
Göteborgs stad
Fastighetskontor
Göteborgs Energi GothNet AB
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2020

2021

2022

2023

Totalt

92 416

835 571

882 512

112 117

1 922 616

0
0

247 500
110 000

252 500
0

0
0

500 000
110 000

92 416
92 416

1 193 071
1 193 071

1 135 012
1 135 012

112 117
112 117

2 532 616
2 532 616

2020
61 622

2021
795 906

2022
756 416

2023
74 467

Totalt
1 688 411

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40 %
40 %
40 %
60 %
0%

Bilaga 11
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål
2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 48 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Insatserna ska bidra till att kvinnor eller män, 15–64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden ska
komma i arbete eller studier.
Förväntade resultat av projekten är:
•
•
•
•

att deltagande kvinnor och män, 15–64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i,
återgår eller närmar sig, arbete eller utbildning
prövning eller utveckling av nya eller befintliga metoder i syfte att möta målgruppens behov
en förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i syfte
att möta målgruppens behov
förändrade attityder och ökad kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering hos de aktörer som möter målgruppen, för en inkluderande arbetsmarknad

Förväntade effekter av utlysningen är:
•
•
•

ökad delaktighet i utbildning eller arbetsliv för kvinnor och män
ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer som
inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter
och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Utlysningen pågår mellan 4 maj 2020 och 4 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 februari 2021. Projekt kan
pågå som längst till och med 28 februari 2023.
Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att
1
stämma av att projektidé ryms inom ramen för utlysningen.
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2020/00287

Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
I den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige har sex utvecklingsbehov i
regionen identifierats som är kopplande till det nationella programmet. Den aktuella utlysningen
berör främst ett av utvecklingsbehoven; en mer inkluderande arbetsmarknad. Inom området
prioriteras insatser som skapar förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna etablera sig,
återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga, och även ökad samverkan
mellan aktörer som bidrar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Andra prioriteringar
är att förebygga och motverka diskriminering samt att främja samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer för en inkluderande arbetsmarknad.
De regionala tillväxtstrategierna lyfter vikten av att skapa en inkluderande och hållbar
arbetsmarknad där alla kan bidra utifrån sina förutsättningar. Strategierna lyfter även vikten av att
förkorta vägen till arbetsmarknaden. Genom ökad anställningsbarhet kan fler komma i arbete,
vilket ökar kvinnors och mäns möjlighet att bestämma över sina egna liv samt ökar delaktigheten i
samhället. Att fler får förutsättningar att komma i sysselsättning är också avgörande för en
fungerande arbetsmarknad och viktigt för att förbättra integrationen i samhället.
Corona-pandemin har fått stark påverkan på arbetsmarknaden med många nyinskrivna
arbetslösa på Arbetsförmedlingen. I april 2020 var arbetslösheten 8 procent och
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kan komma att fortsätta öka på grund av
pandemin. Ett rimligt antagande är att de målgrupper som redan har en mycket svag ställning på
arbetsmarknaden kommer riskera att hamna än längre från arbetsmarknaden på grund av den
rådande pandemin.
Enligt Arbetsförmedlingen är den stigande långtidsarbetslösheten en av de största utmaningarna
på arbetsmarknaden. Antalet personer som har varit arbetslösa i mer än 12 månader ökar och tre
av fyra arbetssökande bedöms stå långt från arbetsmarknaden.
Minskad efterfrågan på arbetskraft i kombination med bristen på efterfrågad kompetens drabbar
inte minst utrikes födda kvinnor med kort utbildning. Enligt Arbetsförmedlingens siffror för januari
2020 är 19,9 procent av utrikes födda kvinnor arbetslösa. För de som är födda utanför Europa är
arbetslösheten 27,6 procent. Samma siffra för inrikes födda kvinnor är 3,8 procent. Bland utrikes
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födda män är arbetslösheten 18,1 procent för alla och 24,4 procent för de som är födda utanför
Europa.
En av förklaringarna till arbetslösheten hos dessa målgrupper är att det finns få jobb på den
svenska arbetsmarknaden som inte kräver längre utbildning. Många utrikes födda saknar
gymnasial och eftergymnasial utbildning och får då svårare att etablera sig på arbetsmarknaden
än personer med högre utbildning. Under 2019 var arbetslösheten drygt 22 procent bland dem
som saknade gymnasieutbildning, medan den för personer med eftergymnasial utbildning var fyra
procent. Eftersom utrikes födda kvinnor generellt har lägre utbildningsnivå än utrikes födda män,
påverkas kvinnors möjlighet till etablering på arbetsmarknaden i större utsträckning.
Förutom låg utbildningsnivå och bristande arbetslivserfarenhet är svaga sociala nätverk centrala
hinder för arbetsmarknadsetablering för utrikes födda. Studier har dessutom visat att kvinnor som
kommit till Sverige som flyktingar i genomsnitt har sämre tillgång till sociala nätverk än män.
Möjligheterna till arbete påverkas också av okunskap hos arbetsgivarna i deras syn på utrikes
föddas utbildning och arbetslivserfarenhet. Studier både på den svenska och internationella
arbetsmarknaden har visat ett tydligt samband mellan utrikes föddas möjligheter på
arbetsmarknaden och förekomst av etnisk diskriminering.
Skillnaden mellan kvinnor och män förstärks ytterligare av olika tillgång till insatser hos
Arbetsförmedlingen. Kvinnor får i mindre utsträckning än män arbetslivsinriktade insatser.
Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av mars 8,6 procent av arbetskraften 18–24
år (drygt 7 800 personer) vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med mars
föregående år. En av de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden är de som
saknar en fullständig gymnasieutbildning. Inom denna grupp utgör arbetslösa ungdomar födda
utanför Europa en stor del.
En gemensam nämnare för inskrivna arbetslösa som har en kort utbildning är att utflödet till
arbete är lägre än bland dem med en längre utbildning. Oavsett utbildningsnivå är utflödet till
arbete högre bland inrikes födda, och bland personer som är födda i övriga Europa, än bland dem
som är födda utanför Europa. Gapet i utflöde till arbete mellan ungdomar som är födda utanför
Europa och övriga inskrivna arbetslösa ungdomar kan bland annat förklaras med att många unga
som kommer till Sverige är flykting- och asylinvandrare som tenderar att ha ett sämre
arbetsmarknadsutfall än andra. Det handlar inte bara om avsaknaden av nätverk och
språksvaghet inom det svenska språket utan även om diskriminerande strukturer.
Uppväxtvillkor, familjesituation samt ungas psykiska och fysiska hälsa har betydelsen för
deltagande i utbildning och etablering i arbetslivet. Den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt
hos unga kvinnor och hos unga som varken arbetar eller studerar (s k UVAS). I målgruppen unga
15–24 år var det 2019 5,4 procent unga kvinnor och 5,8 procent unga män av cirka 1 154 400
unga som varken arbetade eller studerade. Utrikes födda unga är överrepresenterade inom
denna grupp. Många UVAS är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen (SCB:s
Arbetskraftsundersökning).
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Många gånger finns en koppling mellan att ha en nedsatt arbetsförmåga och sakna en fullgjord
gymnasieutbildning. De samverkande svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära, i
kombination med en ofullbordad grundläggande utbildning, kan leda till betydande
etableringsproblem för de berörda individerna.
Bland unga som får aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga återfinns både
personer som sannolikt aldrig kommer att kunna arbeta och de som med hjälp av adekvata
insatser kan utveckla arbetsförmåga. Risk finns att unga med aktivitetsersättning hamnar i
permanent utanförskap. Utflödet från försäkringen är relativt lågt och ersättningsperioderna långa.
Majoriteten av dem som beviljas aktivitetsersättning finns kvar i systemet tills de fyller 30 år.
Därefter är det en majoritet som beviljas sjukersättning då arbetsförmågan bedöms vara varaktigt
nedsatt. (Försäkringskassan, 2015)
I ett dialogmöte våren 2019 med berörda aktörer i region Västsverige lyftes de unga som har en
problematik kopplad till ohälsa eller funktionsnedsättning och som av olika skäl inte finns inom
aktivitetsersättningen. Processen för de som lämnar det kommunala aktivitetsansvaret, KAA,
lyftes då även fram som en grupp att beakta.
Långa sjukskrivningar (pågående sjukfall som pågått minst 2,5 år) har väsentligt ökat de senaste
åren. Störst ökning har skett inom psykiatriska diagnoser och är sedan 2014 den vanligaste
orsaken till sjukskrivning. Inom de psykiatriska diagnoserna har diagnosen anpassningsstörningar
och reaktion på svår stress ökat mest och ligger bakom ungefär hälften av alla startade
sjukskrivningar. (Försäkringskassan, Korta analyser 2017:1)
Kvinnor är oftare sjukskrivna i psykisk diagnos än män. I Riksrevisionens rapport Jämställd
sjukfrånvaro framgår att kvinnor och män med samma bedömning av arbetsförmåga skiljer sig i
sjukskrivningslängd så att kvinnor blir sjukskrivna längre tid. Ingenting i resultaten tyder på att
skillnaden kan förklaras av att kvinnor har sämre hälsa än män eller av att män och kvinnor ofta
arbetar i olika yrken och i olika branscher. Det finns alltså osakliga könsskillnader i
sjukskrivningslängd. Rapporten tar inte ställning till om män är för lite sjukskrivna eller kvinnor för
mycket utan visar bara på skillnaden. Skillnaderna i sjukfrånvaro får inte bara konsekvenser för
livsinkomster och framtida pension, de riskerar också att få konsekvenser för hälsan (RiR
2019:19).
Studier visar att det är svårt att återföra människor till arbetslivet efter ett halvårslångt eller längre
utanförskap, orsakat av sjukskrivning, arbetslöshet eller bådadera. Det ställer i sin tur krav på
individuella, sociala, innovativa och flexibla lösningar, för att fler ska ha möjlighet att inträda eller
närma sig arbetsmarknaden.

Utlysningens inriktning
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som underlättar etablering i arbetslivet
och ökar deltagandet i utbildning för kvinnor och män mellan 15 och 64 år. Utlysningen ryms inom
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Programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står
långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
För att minska antalet kvinnor och män som hamnar i utanförskap krävs långsiktiga, hållbara och
effektiva strukturer som underlättar vägen till utbildning eller arbete. Problem- och behovsanalys
ska tydligt utgå från utlysningens inriktning och identifierade behov. Det är krav på att en
jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen, där könsmönster
finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data kopplat till projektets identifierade målgrupp.
Analysen ska även ta fasta på identifierade utmaningar ur ett tillgänglighets- och ickediskrimineringsperspektiv. I ansökan ska projektet beskriva hur kompetensen inom jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställs löpande under projektet. I ansökan ska också
beskrivas hur projektet ska arbeta med tillgänglig information och kommunikation, tillgänglig
verksamhet och tillgängliga lokaler.
Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är arbetslösa eller som står långt ifrån
arbetsmarknaden och
-

är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader),
är utrikes födda,
saknar gymnasieutbildning eller motsvarande,
är unga (15-24 år),
har aktivitetsersättning (18-29 år),
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller
är sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete eller studier

Insatser bör 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. En hög grad av individanpassning är möjlig.
Insatserna bör 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.
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
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivet och aktörer inom den ideella sektorn, till exempel den sociala
ekonomin. Det är eftersträvansvärt att koppla utvecklingsarbetet till pågående verksamhet i
regionen till exempel det arbete som sker inom lokala överenskommelser om samverkan mellan
kommuner och Arbetsförmedlingen (sk Dua-överenskommelser). Med utgångspunkt i
kompetensförsörjningsbehoven i respektive region kan med stöd från Europeiska socialfonden
fler lokala jobbspår komma till stånd. Detta i syfte att fler arbetssökande ska få möjlighet att delta i
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ett lokalt jobbspår och möjlighet till en varaktig etablering på arbetsmarknaden. Projekt kan också
stärka samverkan inom utbildningsplikten och om unga med funktionsnedsättning.
Det finns också möjlighet att inom projekten tillhandahålla insatser för arbetsgivare eller
projektpersonal, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka målgruppens
etablering i arbetslivet. Det kan handla om medverkan i metodutveckling eller kompetensutveckling som rör en viss metodik inom ramen för ett projekt. För att stärka arbetsgivarens
möjlighet att erbjuda arbete eller praktik kan utbildning av personal i exempelvis handledning eller
arbetsledning ha betydelse. Insatserna ska syfta till att medföra ett mervärde för projektdeltagarna.
Förväntade resultat av projekten är:
att deltagande kvinnor och män, 15–64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer
i, återgår eller närmar sig, arbete eller utbildning
prövning eller utveckling av nya eller befintliga metoder i syfte att möta målgruppens
behov
en förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i
syfte att möta målgruppens behov
förändrade attityder och ökad kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering hos de aktörer som möter målgruppen, för en inkluderande arbetsmarknad
Förväntade effekter av utlysningen är:
ökad delaktighet i utbildning eller arbetsliv för kvinnor och män
ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad
Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 4 maj 2020 och 4 september 2020. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 februari 2021. Projekt kan
pågå som längst till och med 28 februari 2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om
förändrad projekttid, efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
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Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer
som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående
verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Samverkan
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar när det gäller att stärka
kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden. Projektidén ska därför bygga på en relevant
och förankrad samverkan med ett säkrat ägarskap och utpekade mottagare av resultat, för att
möjliggöra implementering vid projektets slut. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt
kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess
samverkansparter. Exempel på viktiga projektaktörer är kommuner, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, utbildningsområdets aktörer och andra berörda myndigheter,
arbetsmarknadens parter, näringslivet och aktörer inom den ideella sektorn, till exempel den
sociala ekonomin.
Resultatbaserat arbetssätt
Svenska ESF-rådet har beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management), vilket innebär att alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade
resultat synliggöras. I samband med ansökan ska därför sökanden ta fram en förändringsteori
som biläggs ansökan. Här finns mallen för förändringsteorin.
Mer information och stöd om ett resultatbaserat arbetssätt finns här: Att säkra Europeiska
socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
Horisontella principer - Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling
Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels ska de
bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett
hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
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Jämställdhetsintegrering
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i projektverksamheten genom att kunskap om
kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analys- och
planeringsarbetet samt i projektgenomförandet. Jämställdhetsintegrering innebär att systematiskt
arbeta in ett jämställdhetsperspektiv i alla steg gällande projektplanering, beslutsfattande och
utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Svenska ESF-rådet har
tagit fram en Standard för jämställdhetsintegrering; Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet
Tillgänglighetsperspektiv ska i projektverksamheten inriktas på att bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att få
arbete på lika villkor. Avsikten är att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så
sätt möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets
insatser. Svenska ESF-rådet har tagit fram en Standard för tillgänglighet; Standard för
tillgänglighetsintegrering
Icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder oavsett
diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Det innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer
bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av
projekten. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och
säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar ickediskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i
utformning och genomförande av projekten. Svenska ESF-rådet har tagit fram en guide för att
främja lika rättigheter och möjligheter; En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter.
Hållbar utveckling (Ekologisk)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet. Europa 2020-strategins
klimat- och energimål handlar om att utsläppen av växthusgaser ska minskas, att andelen
förnybar energi ska öka samt att primär energianvändning ska minska. Socialfondens satsningar
bör utföras på ett sådant sätt att de så långt som möjligt minimerar sina utsläpp av växthusgaser,
använder sig av förnybar energi och är energieffektiva. Rent konkret kan det handla om att
utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i upphandlingar. För att
ytterligare främja Europa 2020-strategins klimat- och energimål rekommenderas projekt att själva
beakta insatser kring hållbar utveckling.
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Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella i denna utlysning är att:
-

projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat
projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras
projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.

Av ansökningsformuläret framgår annan obligatorisk information som ska lämnas i samband med
ansökan om stöd. Viktig information om hur ansökningar handläggs finns här: Hur behandlas
ansökan?

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
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leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Projektstruktur
Projektets faser
Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt sex månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
Konkret beskrivning av hur projektet skall arbeta strategiskt med att påverka aktörer och
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.
Fördjupad problemformulering, kartläggning och analys av verksamhetens
förutsättningar, möjligheter och behov.
I ovanstående ska jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv
inkluderas.
En beskrivning av projektets personella resurser och styrning
Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter

Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
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Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
-

uppföljning av resultat och effekter
uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet
färdigställande av slutrapport
ekonomisk slutredovisning av projektet.

Budget
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för
personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på
40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning
och lönekostnader under Bidrag i annat än pengar samt eventuella kostnader av
regionalfondskaraktär.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 2021-1 för PO2 bifogas. I denna ingår en upphandlingsplan
där det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet. Här hittar du mallen.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 47 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt bidrag i annat än pengar i form av tid från offentlig och
privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
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I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos
samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till
genomförandet om detta t.ex. är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
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När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.
Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge
ömsesidig nytta och mervärde. Mer information om transnationellt samarbete och en
partnersöksdatabas finns tillgänglig här.
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Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. Bilagor kan laddas upp i
Projektrummet alternativt skickas via e-post till vastsverige@esf.se
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2021-1 för PO2.
Här hittar du mallen.

-

Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer)

-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin.

-

Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

-

Redogörelse för mottaget statligt stöd eller stöd av mindre betydelse (statsstöd).
Blanketten hittar du här.

Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete
och studier, mål 2.3 - Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands
län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
Syftet med utlysningen är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för kvinnor och män som
står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik
med arbetslöshet i kombination med andra utmaningar som försvårar ett inträde på
arbetsmarknaden.
Förväntade resultat av projekten:
Deltagande kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i
arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare
arbetsmarknaden
Utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik
Förändrade attityder och ökad kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering hos de aktörer som möter målgruppen

-

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

Förväntade effekter av utlysningen:
Ökad delaktighet i arbetsliv eller utbildning för kvinnor och män
Ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
En mer inkluderande arbetsmarknad
Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer
som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning.
Utlysningen pågår mellan 12 juni 2020 och 4 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021 och 1 februari 2021. Projekt
kan pågå som längst till och med 28 februari 2023.
Stödsökande uppmanas att ta en tidigt kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för
att stämma av att projektidén ryms inom ramen för utlysningen.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. I strategin
betonas de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som
nödvändiga förutsättningar för att nå målen. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Det svenska operativa programmet för
Socialfonden genomförs i åtta regioner. Var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner.
Den regionala planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra
Götalands län och Hallands län.
Bakgrund
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. Faktorer som påverkar om kvinnor och män
hamnar utanför arbetsmarknaden är bland annat utbildning, diskriminering, funktionsnedsättning,
språkkunskaper, hälsa och ålder. Sociala och ekonomiska villkor och förutsättningar att påverka
och kontrollera den egna livssituationen inverkar också på hälsa och livslängd.
Arbetslöshet är betydligt vanligare för utrikes födda än för inrikes födda. 2019 var arbetslösheten
bland utrikes födda 15.1 %, motsvarande siffra för inrikes födda var 4.4 % enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar. Bland dem som är inskrivna som öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd utgörs närmare 50 % av personer som är utomeuropeiskt födda. En bidragande orsak
är att det tar tid att etablera sig i ett nytt land. Det är också personer som kom i den senaste
flyktingvågen som står för en stor del av arbetslösheten bland utrikes födda. En annan bidragande
orsak är att utbildningsnivån generellt sett är lägre i gruppen utrikes födda, och risken för
arbetslöshet är större för samtliga med kort utbildning, oaktat utrikes eller inrikes född.
Genomsnittstiden för en flyktinginvandrad man att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är
6 år, för en kvinna tar det i genomsnitt 10 år. Efter 16 år i Sverige har knappt hälften av dem med
kort utbildningsbakgrund kommit in på arbetsmarknaden. En bidragande orsak till att personer med
kort utbildning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är att det finns få jobb med relativt
låga inträdeskrav på den svenska arbetsmarknaden.
Coronapandemin har lett till en ökning av arbetslösheten jämfört med föregående år. Enligt
Arbetsförmedlingen var den totala arbetslösheten vecka 21 2020 8,4 %. De som blivit varslade och
permitterade syns ännu inte i statistiken. Pandemin riskerar att skjuta dem som står allra längst
ifrån arbetsmarknaden än längre bort när fler konkurrerar om jobben.
Enligt MUCF drabbar Coronapandemin unga i form av ökad arbetslöshet, förändrade
studieförhållanden och ökad psykisk ohälsa. Ungdomsarbetslösheten bland unga var 11 % vecka
21 2020 vilket delvis beror på att de branscher som drabbats i Coronapandemin har många av de
ingångsjobb där ungdomar arbetar, till exempel hotell- och restaurangverksamhet, enligt
Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten bland unga var dock redan innan pandemin relativt hög, och
det är till viss del strukturella orsaker bakom ungdomsarbetslösheten, så som höga ingångslöner
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och turordningsregler. Många ungdomar lämnar också gymnasieskolan utan fullständiga betyg
vilket försvårar deras etablering i arbetslivet.
Enligt Försäkringskassan ligger det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från
FK i april 2020 på 9,4 dagar. Det är stor skillnad i antalet sjukskrivningsdagar mellan kvinnor och
män. Kvinnornas sjukskrivningsdagar uppgår till 12,3 medan männens är 6,6. Psykiska diagnoser
har ökat och motsvarar nästan 30 % av alla sjukskrivningsorsaker. Kvinnor sjukskrivs oftare för
psykisk ohälsa medan männen oftare sjukskrivs på grund av fysisk ohälsa.
Studier visar att det är svårt att återföra människor till arbetslivet efter en längre tids frånvaro,
orsakat av sjukskrivning, arbetslöshet eller en kombination av båda. Kvinnor och män med
sammansatt problematik behöver få förutsättningar att efter egen förmåga uppnå den utbildning
och kompetens som krävs för att komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden. Detta ställer krav på
individuella, innovativa och flexibla lösningar. Det är därför angeläget med väl fungerande former
för samverkan mellan kommunernas olika enheter/förvaltningar, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att på ett bättre sätt tillmötesgå
målgruppens behov. Det krävs samordnade insatser från flera aktörer för att individer med
sammansatt problematik ska få det stöd de behöver för att komma in och stanna i arbetslivet.
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 Europa 2020
– EU:s strategi för tillväxt och 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. 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.
Utlysningens inriktning
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt där insatserna riktas till kvinnor och män
som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden till följd av en sammansatt problematik med
arbetslöshet i kombination med till exempel avsaknad av relevant arbetslivserfarenhet och nätverk,
ohälsa, funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, sociala skäl eller språkhinder.
Utlysningen berör främst insatser som skapar förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna
etablera sig på, återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga. Det kan
handla om att pröva och utveckla metoder för att underlätta övergångarna till arbete och utbildning
samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Utlysningen efterfrågar även insatser som
syftar till att förebygga och motverka diskriminering. I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att
utveckla metoder direkt anpassade för kvinnor respektive män utifrån deras skilda livsvillkor. För
den som har en komplex och sammansatt problematik är det viktigt att flera aktörer samverkar för
att möta individens förutsättningar och behov. Eftersom respektive aktörs enskilda insatser ofta är
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avgränsade efterfrågas utveckling av samordnade insatser från flera aktörer i syfte att ge
individerna det stöd de behöver för att komma in och stanna kvar i arbetslivet. Insatser som sker i
samverkan är ett viktigt inslag och insatser som innefattar en bred, utvecklad och relevant
samverkan har visat sig framgångsrika.
Utlysningen möjliggör en hög grad av individanpassning i insatserna jämfört med ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser och de kan i större utsträckning göras i samverkan mellan olika aktörer.
Det är krav på att en jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen, där könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data kopplat till
projektets identifierade målgrupp. Analysen ska ta fasta på identifierade utmaningar ur ett
jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv. I ansökan ska sökande beskriva
hur kompetensen inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställs löpande under
projektet. I ansökan ska också beskrivas hur projektet ska arbeta med tillgänglig information och
kommunikation, tillgänglig verksamhet och tillgängliga lokaler.
För att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad är attitydpåverkan en viktig del då det
lägger grunden för att skapa mer tillgängliga arbetsplatser. Projekt inom utlysningen ska därför
bidra till en inkluderande och jämställd arbetsmarknad genom att till exempel påverka attityder hos
arbetsgivare. Det finns möjlighet att inom projekten tillhandahålla insatser för arbetsgivare eller
projektpersonal, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka målgruppens
etablering i arbetslivet. För att stärka arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbete eller praktik kan
även utbildning av personal i exempelvis handledning eller arbetsledning ha betydelse. Syftet är att
stödja arbetsgivarna i deras arbete för att utveckla rutiner och metoder som främjar lika möjligheter
på arbetsplatsen, en jämn könsfördelning i olika yrken och säkerställa att diskriminering inte
förekommer. Det kan också innebära insatser för att uppnå en god psykosocial och fysisk
arbetsmiljö som ökar tillgängligheten, i vid mening, på arbetsplatsen. Insatserna ska innebära ett
mervärde för projektdeltagarna.
Målgrupp
Insatserna ska riktas till kvinnor och män mellan 15 och 64 år som är långtidsarbetslösa eller står
särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och
-

är nyanlända invandrare
är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)
är aktuella hos flera aktörer samtidigt och har behov av samordning
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller
är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
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Förväntade resultat och effekter
Förväntade resultat av projekten:

-

-

Deltagande kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i
arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare
arbetsmarknaden
Utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik
Förändrade attityder och ökad kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke
diskriminering hos de aktörer som möter målgruppen

-

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

De förväntade resultaten ska avspeglas i en analys av målgruppens problem. Individens väg
genom projektet ska tydligt kunna följas.
Förväntade effekter av utlysningen:

-

Ökad delaktighet i arbetsliv eller utbildning för kvinnor och män
Ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
En mer inkluderande arbetsmarknad

Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan12 juni 2020 och 4 september 2020. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast 1 januari 2021 och senast 1 februari 2021. Projekt kan pågå som
längst till och med 28 februari 2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad
projekttid, efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som
inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning.
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Samverkan
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar när det gäller att stärka kvinnor
och mäns ställning på arbetsmarknaden. Projektidén ska därför bygga på en relevant och förankrad
samverkan med ett säkrat ägarskap och utpekade mottagare av resultat, för att möjliggöra
implementering vid projektets slut. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan
pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter. Exempel på
viktiga projektaktörer är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, utbildningsområdets
aktörer och andra berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivet och aktörer inom
den ideella sektorn, till exempel den sociala ekonomin.
Resultatbaserat arbetssätt
Svenska ESF-rådet har beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management), vilket innebär att alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade
resultat synliggöras. I samband med ansökan ska därför sökanden ta fram en förändringsteori som
biläggs ansökan. Här finns mallen för förändringsteorin.
Mer information och stöd om ett resultatbaserat arbetssätt finns här: Att säkra Europeiska
socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
Horisontella principer - Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering
och hållbar utveckling
Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels ska de bidra
till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett
hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
Jämställdhetsintegrering
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i projektverksamheten genom att kunskap om
kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analys- och
planeringsarbetet samt i projektgenomförandet. Jämställdhetsintegrering innebär att systematiskt
arbeta in ett jämställdhetsperspektiv i alla steg gällande projektplanering, beslutsfattande och
utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Svenska ESF-rådet har
tagit fram en Standard för jämställdhetsintegrering; Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet
Tillgänglighetsperspektiv ska i projektverksamheten inriktas på att bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att få arbete
på lika villkor. Avsikten är att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt
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möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets insatser.
Svenska ESF-rådet har tagit fram en Standard för tillgänglighet; Standard för
tillgänglighetsintegrering
Icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder oavsett
diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Det
innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.
Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att
diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin
verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av
projekten. Svenska ESF-rådet har tagit fram en guide till att främja lika rättigheter och möjligheter;
En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter
Hållbar utveckling (Ekologisk)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet. Europa 2020-strategins klimatoch energimål handlar om att utsläppen av växthusgaser ska minskas, att andelen förnybar energi
ska öka samt att primär energianvändning ska minska. Socialfondens satsningar bör utföras på ett
sådant sätt att de så långt som möjligt minimerar sina utsläpp av växthusgaser, använder sig av
förnybar energi och är energieffektiva. Rent konkret kan det handla om att utforma en miljöpolicy
och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i upphandlingar. För att ytterligare främja Europa
2020-strategins klimat- och energimål rekommenderas projekt att själva beakta insatser kring
hållbar utveckling.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra EUländer. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med samhällsaktörer och projekt i
andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder, system och policys på
relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde. Mer
information om transnationellt samarbete och en partnersöksdatabas finns tillgänglig här.
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Projektfaser
Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas
Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt sex månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska följande
punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir om
dessa inte uppnås
Fördjupad problemformulering, kartläggning och analys av verksamhetens förutsättningar,
möjligheter och behov
Beskrivning av projektets personella resurser och styrning
Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter
Konkret beskrivning av hur projektet skall arbeta strategiskt med att påverka aktörer och
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen

Jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv ska inkluderas i samtliga delar.
Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av en
rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns kan
projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de resultat
och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas som en
integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
-

Uppföljning av resultat och effekter
Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet
Färdigställande av slutrapport
Ekonomisk slutredovisning av projektet
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Projektekonomi, statsstöd
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för
personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på 40 %
används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning och
lönekostnader under Bidrag i annat än pengar samt eventuella kostnader av regionalfondskaraktär.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 2021–1 PO2 bifogas. I denna ingår en upphandlingsplan där
det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet. Här hittar du mallen.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 67 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 33 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt bidrag i annat än pengar i form av tid från offentlig och
privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa och
bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och kompletta
kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till genomförandet
om detta till exempel är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna om
likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet beaktas
så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
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Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107–109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Uppföljning och Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan ges
en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller dock att
utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat
Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till genomförandet av
projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande organisationerna
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Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella i denna utlysning är att:
-

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
Ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
Projektet ska uppfylla de krav som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan med
Arbetsförmedlingen ska prioriteras
Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.

Av ansökningsformuläret framgår annan obligatorisk information som ska lämnas i samband med
ansökan om stöd. Viktig information om hur ansökningar handläggs finns här: Hur behandlas
ansökan?
Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014–2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014–2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014–2020 och ska tillsammans med mål,
definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller utveckla
metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
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leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020 respektive
Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs inom ramen
för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning och
implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. Bilagor kan laddas upp i Projektrummet
alternativt skickas via e-post till vastsverige@esf.se
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.
Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2021–1 PO2. Här hittar du
mallen.
Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer).
Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin.
Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer.
Redogörelse för mottaget statligt stöd eller stöd av mindre betydelse (statsstöd). Blanketten hittar
du här.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen att
höra av Dig för mer information!
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kompetensutveckling

Kompetensutveckling för små och medelstora företag
Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det
särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers
behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 14 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
I utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska resultera i ökad kompetens för deltagande
kvinnor och män enligt individernas och arbetsplatsernas behov. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, främja hälsosam arbetsmiljö och motverka diskriminering i arbetslivet.
Utlysningen riktar sig i första hand till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivareller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta
på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för privata
organisationer med behov av kompetensutveckling. Ett antal av de företag som ska erhålla
kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid ansökans inlämning.
Förväntade resultat av projekten:
Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens
enligt individens och arbetsplatsens behov.
Ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och
diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits.
Ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete.
En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation.
Förväntade effekter av utlysningen:
Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
Minskad diskriminering på arbetsmarknaden.
Hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.
Målgrupp är ledning och medarbetare inom privat sektor, inom små- och medelstora företag.
Utlysningen pågår mellan den 12 juni 2020 och den 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan
16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 februari
2021. Maximal projekttid är två år.
Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att
stämma av att projektidé ryms inom ramen för utlysningen.
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Socialfonden
Det svenska programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. I strategin betonas
de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som nödvändiga
förutsättningar för att nå målen. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och
en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
Kompetensförsörjning är en central fråga för framtidens välfärd. Det råder stora
kompetensförsörjningsbehov på arbetsmarknaden bland små- och medelstora företag på grund
av omfattande generationsväxlingar med stora pensionsavgångar samt en föränderlig omvärld
med nya behov och marknader. Allt färre ska försörja allt fler och medelåldern hos Sveriges
arbetskraft ökar. Det sker också en geografisk ålderskoncentration där storstadsregioner och
större städer i högre grad har tillgång till arbetskraft i arbetsför ålder. Avfolkningen från delar av
landet och stark befolkningstillväxt i andra påverkar arbetsmarknadsstrukturen och skapar olika
utmaningar i små och medelstora kommuner jämfört med storstadsregioner och större städer.
Tillgången och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens påverkas av könsuppdelningen på
arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande tydligt könsmässigt segregerad
där kvinnor och män till stor del arbetar i olika yrken och sektorer. Fler kvinnor än män arbetar
deltid vilket på både kort och lång sikt påverkar kvinnors förutsättningar till samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete negativt. Könsuppdelningen på den svenska
arbetsmarknaden förstärker utmaningarna som följer av den demografiska förändringen.
Tillväxtstrategierna för Region Halland och Västra Götalandsregionen betonar vikten av att
fortsätta utvecklas som kunskapsregioner för att stärka konkurrenskraften. Strategierna betonar
vidare behovet av en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Aktuell utlysning kopplas
den regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden i Västsverige och två av de
identifierade utvecklingsbehoven – Att möta omställningsbehov på arbetsmarknaden samt En mer
inkluderande arbetsmarknad.
Internationell konkurrens och teknisk utveckling förändrar ständigt företagens förutsättningar och
individer och företag måste således anpassa sig. För att möta omställningsbehoven på
arbetsmarknaden prioriteras i den regionala handlingsplanen följande; möjligheterna för små och
medelstora företag att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, möjligheter för sysselsatta i
små och medelstora företag att kompetensutvecklas samt ökad rörlighet på arbetsmarknaden
genom tillgång till livslångt lärande för anställda. Av den regionala handlingsplanen framkommer
dessutom att förutsättningarna behöver förbättras för att fler små- och medelstora företag ska
kunna växa. Den generellt sett låga utbildningsnivån är på sikt ett hot mot konkurrenskraften och
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de sysselsattas möjligheter på arbetsmarknaden. För att små- och medelstora företag ska
fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs ett ökat användande av strategisk kompetensförsörjning
samt kompetensutveckling av anställda kvinnor och män.
En viktig kunskap som kommit fram i forskning som studerat kvinnors arbetsmiljö är att
skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa mellan kvinnor och män i stor utsträckning beror på att
kvinnor och män gör olika saker och att arbetet är organiserat på olika sätt. Genomförda
tillsynsinsatser från Arbetsmiljöverket visar att sex av tio arbetsplatser inte arbetar systematiskt
med att förebygga stress och att kvinnors och mäns risker i arbetsmiljön inte uppmärksammas
och hanteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor utsätts ofta för högre krav och har mindre
handlingsutrymme. Ett hållbart arbetsliv förutsätter att hela arbetsmarknaden är inkluderande.
Diskriminering i arbetslivet och samhällets andra områden förekommer trots att det finns ett
omfattande och starkt lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen förbjuder
diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet mot
diskriminering handlar ofta om att ändra rådande normer, föreställningar och attityder. För att
uppnå bästa resultat för verksamheten måste arbetet för lika rättigheter och möjligheter vara en
integrerad och levande del av verksamhetens strategi.
Under våren 2020 har konsekvenserna av Coronapandemin gett följdverkningar på nationell,
regional och lokal nivå där arbetstillfällen inom många branscher är hotade. Hårdast har krisen
påverkat anställda inom näringslivet där varsel och korttidspermitteringar har ökat kraftigt,
parallellt med att en stor andel anställda i näringslivet ser en mer osäker position på
arbetsmarknaden. Det bedöms även sannolikt att detta kan påskynda en process där
arbetstillfällen hotas i branscher som varit på nedgång under en längre tid. Investeringar i
utbildning och kompetensutveckling är viktiga för framtida konkurrenskraft och välfärd. Genom
kompetensutveckling kan individens ställning på arbetsmarknaden stärkas. Kompetensutveckling
kan även bidra till att förutsättningarna förbättras för rörligheten för kvinnor och män mellan yrken
och branscher och att möjligheterna för individen att stanna kvar längre i arbetslivet ökar. Insatser
behövs för att höja den grundläggande kunskapsnivån för redan anställda och rusta dem för ett
föränderligt arbetsliv. En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på arbetsplatsen kan
innebära bättre förutsättningar för kompetensöverföring mellan erfarna och nyanställda
medarbetare, eller att arbetsrelaterade besvär minskar. En utvecklad arbetsorganisation kan även
bredda rekryteringsbasen för deltagande arbetsgivare.
Utlysningens inriktning
Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som resulterar i ökad kompetens för deltagande kvinnor
och män enligt individernas och arbetsplatsernas behov. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, främja hälsosam arbetsmiljö samt att motverka diskriminering i arbetslivet. Inom
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ramen för utlysningen är det möjligt att arbeta med kompetensutveckling riktad till branscher som
drabbats av Coronapandemin. En majoritet av de deltagande aktörerna ska vara kända vid
ansökans inlämning.
Problem- och behovsanalys ska tydligt utgå från utlysningens inriktning och identifierade behov.
Det är krav på att en jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data relaterade till
projektets identifierade målgrupp. Analysen ska ta fasta på identifierade utmaningar ur ett
jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv, kopplade till arbetsplatsernas
verksamheter. I ansökan ska projektet beskriva hur kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet
och icke-diskriminering säkerställs löpande under projektet. I ansökan ska även beskrivas hur
projektet ska arbeta med tillgänglig information och kommunikation, tillgänglig verksamhet och
tillgängliga lokaler.
Delaktighet från deltagarna i utvecklingsarbetet är en förutsättning för att projektens insatser ska
leda till långsiktiga effekter. Delaktighet ska därför säkerställas i analys- och planeringsfasen och i
genomförandefasen.
Genom att kvinnor och män i programområde 2 kan delta i kompetensutvecklingsinsatserna
skapas förutsättningar för dessa målgrupper att få arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till
arbetsrelevanta nätverk. Insatser med målgrupper från programområde 2 kan även underlätta för
deltagande organisationers och verksamheters tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.
Förväntade resultat av projekten:
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad
kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov.
Ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och
diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits.
Ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete.
En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation.

Förväntade effekter av utlysningen:
-

Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
Minskad diskriminering på arbetsmarknaden.
Hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.
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Förutsättningar för ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 12 juni 2020 och den 21 september 2020. Utlysningen stänger
klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 februari 2021. Maximal
projekttid är två år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen riktar sig i första hand till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-,
arbetsgivar- eller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa
organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra
kompetensutvecklingsprojekt för privata aktörer behov av kompetensutveckling.
Ett grundkrav är att projekt som söker stöd ska tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för
anställda i de organisationer som deltar i projektet och omfatta ett flertal deltagande aktörer. Ett
antal av de företag som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid
ansökans inlämning.
Målgrupp
Ledning och medarbetare inom privat sektor, inom små- och medelstora företag. Projekt ska
baseras på de anställdas kompetensbehov och insatserna ska stärka deras ställning på
arbetsmarknaden.
Resultatbaserat arbetssätt
Svenska ESF-rådet har beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management), vilket innebär att alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade
resultat synliggöras. I samband med ansökan ska därför sökanden ta fram en förändringsteori
som biläggs ansökan. Här finns mallen för förändringsteorin.
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Mer information och stöd om ett resultatbaserat arbetssätt finns här: Att säkra Europeiska
socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
Horisontella principer - Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling
Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels ska de
bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett
hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
Jämställdhetsintegrering
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i projektverksamheten genom att kunskap om
kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analys- och
planeringsarbetet samt i projektgenomförandet. Jämställdhetsintegrering innebär att systematiskt
arbeta in ett jämställdhetsperspektiv i alla steg gällande projektplanering, beslutsfattande och
utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Svenska ESF-rådet har
tagit fram en Standard för jämställdhetsintegrering; Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet
Tillgänglighetsperspektiv ska i projektverksamheten inriktas på att bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att få
arbete på lika villkor. Avsikten är att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så
sätt möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets
insatser. Svenska ESF-rådet har tagit fram en Standard för tillgänglighet; Standard för
tillgänglighetsintegrering
Icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder oavsett
diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Det innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer
bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av
projekten. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och
säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar ickediskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i
utformning och genomförande av projekten. Svenska ESF-rådet har tagit fram en guide för att
främja lika rättigheter och möjligheter. En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter.
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Hållbar utveckling (Ekologisk)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projekten. Europa 2020-strategins
klimat- och energimål handlar om att utsläppen av växthusgaser ska minskas, att andelen
förnybar energi ska öka samt att primär energianvändning ska minska. Socialfondens satsningar
bör utföras på ett sådant sätt att de så långt som möjligt minimerar sina utsläpp av växthusgaser,
använder sig av förnybar energi och är energieffektiva. Rent konkret kan det handla om att
utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i upphandlingar. För att
ytterligare främja Europa 2020-strategins klimat- och energimål rekommenderas projekt att själva
beakta insatser kring hållbar utveckling.
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella i denna utlysning är att:
projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat
projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
- projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.
Av ansökningsformuläret framgår annan obligatorisk information som ska lämnas i samband med
ansökan om stöd. Viktig information om hur ansökningar handläggs finns här: Hur behandlas
ansökan?
Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020, som du hittar här.
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Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i Europa 2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Projektstruktur
Projektets faser
Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt sex månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
Fördjupad problemformulering, kartläggning och analys av verksamhetens
förutsättningar, möjligheter och behov.
- Beskrivning av projektets personella resurser och styrning.
Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter.
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-

Konkret beskrivning av hur projektet skall arbeta strategiskt med att påverka aktörer och
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

Ett jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv ska inkluderas i samtliga
delar.
Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
-

Uppföljning av resultat och effekter.
Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.
Färdigställande av slutrapport.
Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Budget
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande. Till
ansökan ska projektbudgetmallen 2021–1 PO1 bifogas. I denna ingår en upphandlingsplan där
det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet. Här hittar du mallen.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 47 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 %. Medfinansieringen kan bestå av
deltagarnas nedlagda tid i kompetensutvecklingsinsatser, kontanta medel samt bidrag i annat än
pengar i form av tid från offentlig och privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
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och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos
samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till
genomförandet om detta till exempel är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
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När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat
- Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt till att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge
ömsesidig nytta och mervärde. Mer information om transnationellt samarbete och en
partnersöksdatabas finns tillgänglig här.
Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. Bilagor laddas upp i Projektrummet.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2021-1 för PO1.
Här hittar du mallen.
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-

Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer)

-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin.

-

Avsiktsförklaringar från deltagande företag och samverkansaktörer

-

Redogörelse för mottaget statligt stöd eller stöd av mindre betydelse (statsstöd).
Blanketten hittar du här.

Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!
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Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv
Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning,
och det särskilda målet 1.2, Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv
och arbetsplatsförlagt lärande.
Svenska ESF-rådet utlyser 6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands
län och Västra Götalands län). Utlysningen kräver ingen medfinansiering.
I utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska bidra till ökad samverkan och
stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv. Förväntade effekter av projekten är att
förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov samt att könsstereotypa
yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck. Projektets huvudsakliga verksamhet skall
fokuseras på strukturell utveckling och samverkan. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna
implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.
Utlysningen vänder sig till regioner, kommunalförbund och andra aktörer som i sitt uppdrag
arbetar med samverkan mellan utbildning och arbetsliv i region Västsverige.
Utlysningen pågår mellan 12 juni 2020 och 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan
16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 februari
2021. Maximal projekttid är 1 år.
Stödsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige innan
ansökan skickas in.
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Socialfonden
Det svenska programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. I strategin betonas
de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som nödvändiga
förutsättningar för att nå målen. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och
en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
Kompetensförsörjning är en central fråga för framtidens välfärd. Det råder stora
kompetensförsörjningsbehov på arbetsmarknaden, bland små- och medelstora företag och
offentlig sektor, på grund av omfattande generationsväxlingar med stora pensionsavgångar samt
en föränderlig omvärld med nya behov och marknader. Allt färre ska försörja allt fler och
medelåldern hos Sveriges arbetskraft ökar. Det sker också en geografisk ålderskoncentration där
storstadsregioner och större städer i högre grad har tillgång till arbetskraft i arbetsför ålder.
Avfolkningen från delar av landet och stark befolkningstillväxt i andra påverkar arbetsmarknadsstrukturen och skapar olika utmaningar i små och medelstora kommuner jämfört med storstadsregioner och större städer. Tillgången och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens
påverkas av könsuppdelningen på arbetsmarknaden.
Inom särskilt mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och
arbetsplatsförlagt lärande finns nu möjlighet att söka stöd. I det nationella socialfondsprogrammet
lyfts fram att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas. För att trygga den
framtida kompetensförsörjningen, förbättra matchningen mellan utbildning och behoven på
arbetsmarknaden samt underlätta etablering på arbetsmarknaden behöver samarbetet mellan
skola och arbetsliv förstärkas. En smidig övergång från skola till arbetsliv underlättas om
utbildningar har tydliga yrkesutgångar som utarbetats i samarbete med branscher, parterna på
arbetsmarknaden och regionala kompetensplattformar.
Den regionala handlingsplanen för region Västsverige hänvisar till kompetensplattformsuppdraget som regeringen år 2010 gav regionerna i syfte att skapa förutsättningar för en god
regional kompetensförsörjning som tillgodoser kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Västra
Götalandsregionen och Region Halland har genom kompetensplattformsarbetet etablerat
regionala strukturer genom exempelvis samverkansavtal med kommuner, utveckling av
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branschråd, samt stödstrukturer för validering, vägledning och utbildningsplanering, som fortsätter
att vidareutvecklas. Dessa strukturer ska ge ökad samverkan bland annat inom utbildningssektorn
och mellan utbildningssektorn och arbetsmarknadens parter. I Västra Götalandsregionen och
Region Halland utgör det här arbetet en viktig del i genomförandet av respektive tillväxtstrategi.
Tillväxtstrategierna för Region Halland och Västra Götalandsregionen betonar vikten av att
fortsätta utvecklas som kunskapsregioner för att stärka konkurrenskraften. Strategierna betonar
vidare behovet av en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.
Den här utlysningen kopplas till region Västsveriges regionala handlingsplan och
utvecklingsbehoven; stärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv och främja en mer jämställd
arbetsmarknad genom att bryta könstereotypa utbildnings- och yrkesval.
Utlysningens inriktning
Svenska ESF-rådet efterfrågar i den här utlysningen projekt vars huvudsakliga verksamhet skall
fokuseras på strukturell utveckling och samverkan. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna
implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.
Förväntade resultat av projekten:
-

Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv
Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med
arbetslivets kommande behov
Könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck

Förväntade effekter av utlysningen:
-

Förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov
En mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Exempel på insatser:
-

Vidareutveckling av stödstrukturer som underlättar det arbetsplatsförlagda lärandet
Metodutveckling för en förbättrad individanpassning av utbildning på alla nivåer i
kombination med validering
Utveckla goda arbetsgivarkontakter som, utifrån arbetsgivarens behov, ökar möjligheterna
för de som står långt från arbetsmarknaden att få arbete
Samverkan för att synliggöra strukturer som förhindrar ett mer effektivt nyttjande av
existerande och framtida utbildningar
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Problem- och behovsanalys ska tydligt utgå från utlysningens inriktning och identifierade behov.
Det är krav på att en jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data relaterade till
projektets identifierade mål. Analysen ska ta fasta på identifierade utmaningar ur ett
jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv. I ansökan ska projektet
beskriva hur kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställs
löpande under projektet. I ansökan ska även beskrivas hur projektet ska arbeta med tillgänglig
information och kommunikation, tillgänglig verksamhet och tillgängliga lokaler.
Förutsättningar för ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 12 juni och 21 september 2020. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast 1 januari 2021 och senast 1 februari 2021. Maximal projekttid är 1
år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till regioner, kommunalförbund och andra aktörer som i sitt uppdrag
arbetar med samverkan mellan utbildning och arbetsliv i region Västsverige.
Resultatbaserat arbetssätt
Svenska ESF-rådet har beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management), vilket innebär att alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade
resultat synliggöras. I samband med ansökan ska därför sökanden ta fram en förändringsteori
som biläggs ansökan. Här finns mallen för förändringsteorin.
Mer information och stöd om ett resultatbaserat arbetssätt finns här: Att säkra Europeiska
socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
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Horisontella principer - Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling
Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels ska de
bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett
hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
Jämställdhetsintegrering
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i projektverksamheten genom att kunskap om
kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analys- och
planeringsarbetet samt i projektgenomförandet. Jämställdhetsintegrering innebär att systematiskt
arbeta in ett jämställdhetsperspektiv i alla steg gällande projektplanering, beslutsfattande och
utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Svenska ESF-rådet har
tagit fram en Standard för jämställdhetsintegrering; Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet
Tillgänglighetsperspektiv ska i projektverksamheten inriktas på att bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med funktionsnedsättning att få
arbete på lika villkor. Avsikten är att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så
sätt möjliggöra för kvinnor och män med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets
insatser. Svenska ESF-rådet har tagit fram en Standard för tillgänglighet; Standard för
tillgänglighetsintegrering
Icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder oavsett
diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Det innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer
bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av
projekten. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och
säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar ickediskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i
utformning och genomförande av projekten. Svenska ESF-rådet har tagit fram en guide för att
främja lika rättigheter och möjligheter. En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

5

2020-06-12

2020/00443

Hållbar utveckling (Ekologisk)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projekten. Europa 2020-strategins
klimat- och energimål handlar om att utsläppen av växthusgaser ska minskas, att andelen
förnybar energi ska öka samt att primär energianvändning ska minska. Socialfondens satsningar
bör utföras på ett sådant sätt att de så långt som möjligt minimerar sina utsläpp av växthusgaser,
använder sig av förnybar energi och är energieffektiva. Rent konkret kan det handla om att
utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i upphandlingar. För att
ytterligare främja Europa 2020-strategins klimat- och energimål rekommenderas projekt att själva
beakta insatser kring hållbar utveckling.
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella i denna utlysning är att:
projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat
projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
- projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.
Av ansökningsformuläret framgår annan obligatorisk information som ska lämnas i samband med
ansökan om stöd. Viktig information om hur ansökningar handläggs finns här: Hur behandlas
ansökan?
Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020, som du hittar här.
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Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i Europa 2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Projektstruktur
Projektets faser
Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
- Analys- och planeringsfas
- Genomförandefas
- Avslutsfas
Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt tre månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
Fördjupad problemformulering, kartläggning och analys av verksamhetens
förutsättningar, möjligheter och behov.
- Beskrivning av projektets personella resurser och styrning.
Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter.
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-

Konkret beskrivning av hur projektet skall arbeta strategiskt med att påverka aktörer och
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

Ett jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv ska inkluderas i samtliga
delar.
Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
- Uppföljning av resultat och effekter.
- Färdigställande av slutrapport.
- Ekonomisk slutredovisning av projektet.
Budget
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
-

De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande. Till
ansökan ska projektbudgetmallen 2021–1 PO1 bifogas. I denna ingår en
upphandlingsplan där det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet.
Här hittar du mallen.

Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
Ingen medfinansiering krävs i den här utlysningen.
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Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering och uppföljning
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp. Projekten ansvarar för att
systematiskt dokumentera och följa upp projektarbetet. Uppföljningen av indikatorer syftar till att
vara ett underlag för styrning av och information om satsningarna i Socialfonden, både på
program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att skapa underlag för utvärderingen av
program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska följas upp med Socialfondens
indikatorer. Sökanden ska i ansökan beskriva hur uppföljningsarbetet ska genomföras.
Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. Bilagor kan laddas upp i
Projektrummet alternativt skickas via e-post till vastsverige@esf.se
Bilagor att bifoga ansökan:
Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.
Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2021-1 för PO1. Här
hittar du mallen.
Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer).
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-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin
Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom
mål 1.1
Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, och
det särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även
hos personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda
arbetsplatsers behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län).
Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande
programperioden 2021–2027. Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i
ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd
slutrapport har inkommit.
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer.
Förväntat resultat av utlysningen
- Väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida utlysningar
inom ESF+
Förväntade effekter av utlysningen
- Ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vi) - Främja livslångt lärande,
särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller digitala
färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån arbetsmarknadens
behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet
Förväntat resultat från förstudierna
- Ett förstudieprojekt ska resultera i en slutrapport.
Utlysningen pågår mellan 18 juni 2020 och 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Förstudieprojektet kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 juni 2021 och kan
pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod.
Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att
stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.
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Socialfonden
Socialfonden
Det svenska programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. I strategin betonas
de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som nödvändiga
förutsättningar för att nå målen. Socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och
en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.

Bakgrund

Ny programperiod, ESF+
Nuvarande programperiod börjar närma sig sitt slut och utvecklingsarbetet inför kommande
programperiod har inletts. Denna utlysning, med inriktning på förstudieprojekt inför övergång till
ESF+ 2021–2027, är en del i detta utvecklingsarbete.
Den 1 april 2020 överlämnande Svenska ESF-rådet ett förslag om nytt Socialfondsprogram,
ESF+, för perioden 2021–2027 till Arbetsmarknadsdepartementet. Programförslaget bygger på
”Bakgrund till framtiden”, en omvärldsanalys för nya programperioden ESF+, och ska bidra till att
stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden samt
ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling.
Sveriges ekonomi påverkas starkt av hur ekonomin utvecklas internationellt
Det senaste året har vi sett en avmattning med stigande arbetslöshet och fler varsel. Framtiden är
svår att bedöma med risker för en fortsatt försvagad utveckling som har en grund i
handelsrelationen mellan USA och Kina, att Storbritannien lämnat EU, en pandemi 2020 och
andra oförutsedda händelser.
Digitalisering och automatisering påverkar arbetsmarknaden och varu- och tjänsteproduktionen.
Hur framtiden ser ut, hur det påverkar arbetsmarknaden och vilka kompetenser som behövs på
den sikt som ett program inom EU:s sjuåriga budgetterminer sträcker sig är osagt. Blir det fler
eller färre jobb genom digitaliseringen? Vad händer när digitalisering och automatisering ökar
inom välfärdssektorn? Digitalisering och automatisering kommer att vara en viktig faktor för valet
av insatser inom ESF+, det kan röra exempelvis validering, omskolning och kompetensutveckling.
En annan faktor är att gig-ekonomin växer, där anställningsvillkoren är osäkra, och kontrakten är
korta med avsaknad av kompetensutveckling från en arbetsgivare. Här har ESF+ en roll med
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insatser för individer och med att utveckla system och organisering för stöd till individer med
instabila förhållanden. Validering, yrkesutbildningar och annan kompetensutveckling är exempel
på insatser som kan få stor betydelse.
För att möta framtida möjligheter utifrån teknik, miljöansvar och demografi krävs att
arbetsmarknaden kan anpassas. Strukturomvandlingar ställer alltid krav på arbetskraftens
omställningsförmåga på den befintliga arbetsplatsen, på förutsättningar för individens omställning
och på arbetsmarknadspolitiken. Kommer delningsekonomin och klimatneutral produktion att leda
till minskat eller ökat behov av anställd personal? Svaren på framtida behov av arbetskraft och
kompetens har vi inte. ESF+ i Sverige utformas för att kunna vara en del i att hantera den
osäkerheten.
Demografi och arbetskraft
Under de senaste åren har Sveriges befolkning ökat snabbare än tidigare, och väntas fortsatt att
göra så. Prognoser visar tydliga skillnader i arbetskraftens storlek mellan regioner, inom regioner
och mellan stad och landsbygd. Under perioden 2005–2017 var ökningen tolv procent, i ganska
jämn takt, för att öka i slutet till följd av ökad invandring. Prognosen till 2030 är en ökning på nio
procent.
Ökningen är ojämn mellan generationer men svagare i yrkesverksamma åldrar jämfört med
befolkningen som helhet. Prognoser pekar på att detta avstånd växer framöver. Från 2005 till
2030 förväntas andelen i åldern 16–64 minska från cirka 65 procent till under 60 procent, vilket
ökar försörjningsbördan bland de sysselsatta. Det kräver att människor kan arbeta lång tid upp i
åren vilket gynnas av att arbetsplatser utvecklar sitt arbete med att minska den arbetsrelaterade
ohälsan.
Hållbart arbetsliv
Möjligheten till kompetensutveckling och trygghet i anställningsförhållanden är delar av ett hållbart
arbetsliv. Hållbart arbetsliv handlar också om att förbättra arbetsmiljön, förebygga arbetsrelaterad
ohälsa och psykisk ohälsa, minska sjukfrånvaron och förhindra skador och utslitning till följd av
arbete. Det finns riskfaktorer för att lämna arbetslivet i förtid så som den psykosociala och fysiska
arbetsmiljön samt arbetets innehåll. Avgörande för arbetsgivarnas förebyggande arbete mot olika
typer av ohälsa och tidigt utträde från arbetsmarknaden är att främja kunskapen om frågorna.
Ett hållbart arbetsliv främjar social inkludering och motverkar utanförskap. Arbetslivet bör erbjuda
lika rättigheter och möjligheter för alla. Diskriminering i arbetslivet är vanligt förekommande och
kan ta olika uttryck; att bli bortvald på osakliga grunder, ojämlika anställningsvillkor, bristfällig
arbetsmiljö eller avsaknad av möjligheter till kompetensutveckling. Diskriminering är ett hinder för
en väl fungerande arbetsmarknad och tillväxt, då inte kompetens och resurser tas tillvara.
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Kompetensutveckling, matchning och livslångt lärande
Kompetensutveckling av anställda är en del i regeringens arbetsmarknadspolitik för att individen
ska bibehålla sin ställning på arbetsmarknaden och skapa rörlighet på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiken behöver hantera möjligheter till omskolning, karriär- eller yrkesväxling
eller till en kompletterande yrkes- eller högskoleutbildning. Det är arbetstillfällen med låga
kompetenskrav som i första hand försvinner vid en recession och kompetenskraven för de nya
arbetstillfällen som tillkommer är generellt högre. Samtidigt har många yrkesverksamma kort
formell utbildning, men tydlig reell kompetens till följd av lång yrkeserfarenhet. Ett ökat antal
individer är därför i behov av kompetensutveckling för omställning. Det formella
utbildningssystemet har genom det fått en allt viktigare roll för etableringen i arbetslivet.
Tillgången till kompetensutveckling varierar dock stort mellan yrkesområden och branscher.
Problem med matchning och brist på kompetens finns i hela landet och förutsätter en bred syn på
det livslånga lärandet med insatser på alla nivåer. Utbildningssystemet och studiefinansieringen
för yrkes-/karriärväxling för yrkesverksamma kan anpassas bättre för ökad rörlighet. Bristen på
utbildningar som är anpassade för yrkesverksamma utgör ett hinder för yrkesväxling samt att det
kan vara svårt att orientera sig i utbildningssystemet. Det tyder på en svag koppling till det
reguljära utbildningssystemet, bristande vägledningsmöjligheter samt fortsatta behov av att
utveckla och nyttja valideringen.
Osäkerhet på kort sikt – Insatser på lång sikt
Det finns flera faktorer som i nuläget skapar osäkerhet inför ett kommande genomförande av
Socialfonden 2021–2027. En faktor är omställningen av arbetsmarknadspolitiken, vilket är ett
pågående arbete som ännu inte är fullt ut implementerat, men som troligen kommer påverka hur
och i vilken kontext Socialfonden kommer att genomföras. En annan ytterst aktuell fråga är den
pågående pandemi som på många sätt påverkar vårt samhälle, vår ekonomi och vår
arbetsmarknad. Det är svårt att dra säkra slutsatser kring dessa områden, men ett rimligt
antagande är att behovet av insatser genom Socialfonden kommer vara stort och att det
dessutom kommer finnas tydliga behov av samverkan för att ta ett grepp om framtida utmaningar
och osäkerhet kring arbetsmarknaden i Västsverige. Här kan Socialfondsprogrammet 2021–2027
utgöra ett verktyg.
Ett mer socialt Europa genom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala
rättigheter
Kommissionens förslag till gemensamma förordningar, och i landrapporten för Sverige år 2019,
pekar på att ESF+ ska användas för Politiskt mål 4 ”Ett mer socialt Europa genom genomförandet
av den europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Kommissionens förslag på förordningar för
ESF+ innehåller elva särskilda mål som programmen ska bidra till. I programförslaget har fem av
dessa elva särskilda mål valts ut.
Huvuddelen av det svenska programförslaget handlar om insatser direkt till individer, att bygga
strukturer och samverkan, samt attitydpåverkan för att förändra könssegregerade yrkesval, och
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för att underlätta för individer, som även under god ekonomisk utveckling, saknar reguljärt arbete.
Insatser inom programmet ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv både
genom livslångt lärande och genom att öka möjligheten till sysselsättning eller studier för alla
arbetssökande. Inom programförslaget ryms även insatser för social innovation.
Inriktningen för ESF+ handlar om förstärkande och förebyggande insatser för den enskilde
individen samt om insatser som långsiktigt prövar, utvecklar och förstärker på organisationsrespektive strukturnivå.
Utlysningens inriktning
Aktuell utlysning avser Programområde A i programförslaget för ESF+, Öka möjligheten till ett
inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, och särskilt mål vi), Främja livslångt lärande, särskilt
flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter,
bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån arbetsmarknadens behov,
underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet.
Då särskilt mål vi) riktas i huvudsak till yrkesverksamma individer för att de ska utvecklas i takt
med arbetslivets krav för att bibehålla sin ställning på arbetsmarknaden samt till individer som
lever med en otrygg och osäker arbetsmarknad för att minska riskerna för ett framtida långvarigt
utanförskap, förläggs denna förstudieutlysning inom ramen för denna programperiod inom
Programområde 1, och mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och
män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med
arbetsmarknaden och den enskilda arbetsplatsenens behov.
Inom särskilt mål vi) stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens
rörlighet.
På individnivå prioriteras insatser som leder till att fler individer har
-

kompetens som möter arbetsmarknadens behov

-

bättre förutsättning att hantera omställning

På organisationsnivå prioriteras insatser som leder till att
-

organisationer erbjuder kompetensutveckling till fler individer, oavsett anställning,
anställningsform eller bransch/sektor

-

organisationer har en stärkt omställningsförmåga

-

fler organisationer tillämpar strategisk kompetensförsörjning

-

fler arbetsplatser arbetar förebyggande mot långtidssjukskrivning och så att fler individer
kan arbeta längre
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På systemnivå prioriteras insatser som leder till att
-

systemet för livslångt lärande fungerar bättre så att fler individer utvecklas i takt med
arbetslivets behov

-

kompetensförsörjningen stärks genom samverkan mellan berörda aktörer

-

arbetsmarknadspolitiken är utvecklad givet nya förutsättningar

Inom ramen för särskilt mål vi) kan insatserna även bidra till grön kompetens, gröna arbetstillfällen
och grön ekonomi. Det kan ske till exempel genom kompetensutveckling med miljöinriktning samt
med ny teknik. Insatser som bidrar till social innovation och nyskapande sociala projekt stöds
även.
Utlysningens syfte
Syftet med utlysningen är att skapa en övergång mellan pågående programperiod och
nästkommande genom att erbjuda möjlighet till förstudier som ska utgöras av omvärldsanalyser,
mobilisering av samverkansaktörer och utveckling av projektidéer för framtida ansökningar i linje
med särskilt mål vi) - Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning
och omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav
på kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja
yrkesmässig rörlighet.
I linje med särskilt mål vi) kan förstudieprojekt fokusera att utreda insatser direkt för individer,
insatser för att utveckla organisationer samt insatser för att utveckla system och strukturer.
Svenska ESF-rådet uppmanar förstudieprojekt som har bäring på samtliga nivåer.
Organisatoriska, systemutvecklande och strukturella insatser inom området livslångt lärande bör
ta hänsyn till kompetensförsörjning i ett bredare perspektiv och inkluderar därför även individer
som ska etablera sig eller återinträda på arbetsmarknaden.
Utlysningen riktar sig till förstudier utan direkta deltagare. Dock uppmuntras att tänkta deltagare i
kommande satsningar på olika sätt involveras i förstudien.
Samverkan
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar när det gäller att stärka
kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden. Regional samverkan uppmuntras.
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
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system och policys på relevanta politikområden. Ett transnationellt samarbete och kunskapsbyte
mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Förväntat resultat av utlysningen
-

Väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida
utlysningar inom ESF+

Förväntade effekter av utlysningen
-

Ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vi) - Främja livslångt
lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det
gäller digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån
arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet

Förväntat resultat från förstudierna
Ett förstudieprojekt ska resultera i en slutrapport. Följande ska ingå i slutrapporten:
1. En problem- och behovsanalys med fokus på förstudiens tema, som även innefattar
analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
2. Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema
3. En aktörs- och intressentanalys
4. Beskrivning av samverkansparter och hur samverkansformen kan komma att se ut för ett
framtida genomförandeprojekt.
5. Identifiering av metoder och/eller arbetssätt som, utifrån problem- och behovsanalysen, är
nödvändiga för att personer genom tillgång till kompetensutveckling och ett livslångt
lärande ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
6. Underlag som ligger till grund för slutrapporten, så som enkäter, intervjumaterial, resultat
av fokusgrupp, kartläggning av processer, kartläggning av kompetens, plan för strategisk
påverkan, rapport från studiebesök samt andra rapporter ska redovisas som bilagor.
Förstudieprojektet kan ha deltagare i form av pilotgrupper.
Utbetalning av stöd förutsätter att Svenska ESF-rådet har bedömt slutrapporten som godkänd.
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Förutsättningar för ansökan

Horisontella principer - Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling
Alla socialfondsprojekt ska i sin utformning integrera de horisontella principerna. Dels ska de bidra
till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett
hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
Ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv ska vara integrerat i
förstudien genom att perspektiven finns med i de analyser, kartläggningar och de
omvärldsbevakningar som genomförs inom ramen för förstudien.
När det gäller jämställdhetsperspektivet kan det handla om att kunskap om kvinnors och mäns
olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i förstudiens genomförande.
Ett tillgänglighetsperspektiv ska finnas med i förstudien för att på sikt bidra till en mer
inkluderande arbetsmarknad där personer med funktionsnedsättning får arbete på lika villkor. Det
handlar om att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt möjliggöra
delaktighet för kvinnor och män med funktionsnedsättningar.
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder oavsett
diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I
förstudiens genomförande ska det finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer
bakom diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av
förstudien.
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i förstudieprojektet. Socialfondens
satsningar bör utföras på ett sådant sätt att de så långt som möjligt minimerar sina utsläpp av
växthusgaser, använder sig av förnybar energi och är energieffektiva. Rent konkret kan det
handla om att utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i
upphandlingar.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och
medlemsorganisationer.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2020-06-18
2020/00458

Geografiskt område
Förstudien ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Krav för godkänd ansökan
För att ansökan skall kunna bedömas som godkänd krävs att följande delar finns beskrivna:
-

hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
Socialfondsprogrammet

-

en problemformulering

-

vilka prioriterade insatser i programförslaget förstudien riktar sig till

-

på vilket sätt relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien säkerställs

-

hur förstudien har förankrats, vilka samverkansparter som är aktuella och hur ni
tillsammans ska arbeta mot förstudiens förväntade resultat

-

en tidsplan för genomförandet av förstudien

-

hur förstudiens resultat, metodarbete och lärdomar ska tillvaratas både av projektägare
och samverkansparter

-

hur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv ska integreras i
förstudien

Att fylla i ansökningsformuläret
Ansökan görs i Projektrummet. I ansökningsformuläret är de olika avsnitten med tillhörande frågor
anpassade efter ett genomförandeprojekt, som inkluderar en analys- och planeringsfas samt en
avslutsfas, och inte ett förstudieprojekt. För att kunna fylla i ansökningsformuläret ska därför ordet
”projekt” här förstås som ett förstudieprojekt. När ansökan fylls i är det viktigt att ha i åtanke att
ovanstående delar ska finnas beskrivna.
Det finns några frågor som inte är aktuella för förstudieprojekt och som därför kan bortses från.
Det avser de frågor som handlar om
-

utvärdering
lista över organisationer där kompetensutveckling ska bedrivas
Europeiska Regionalfonden

Sökande uppmanas att kontakta Svenska ESF-rådet för mer stöd i hur ansökningsblanketten ska
fyllas i.
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Budget
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Maximalt sökt stödbelopp är
400 000 kr.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall där kostnaden för personal samt
övriga kostnader specificeras. På personalkostnader tillkommer 15 % i indirekta kostnader. Det är
”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier” som ska bifogas ansökan. De schabloner och
enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
I budgetmallen ingår en upphandlingsplan där det ska framgå vilka inköp som planeras inom
ramen för projektet. Här hittar du mallen.
Den summa som i budgetmallen genereras på raden ”Kostnader socialfonden – Förstudie” läggs i
Projektrummet in under kostnadsslaget Externa tjänster.
Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara restriktiv med köp av utrustning och
material. Förstudien ska inte användas för bestående inköp. Det är inte möjligt att upphandla hela
förstudien.
Under beredning av ansökan om stöd gör Svenska ESF-rådet en resursbedömning och därefter
kommer klumpsummebeloppet att fastställas.
Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit. Slutrapporten
ska uppfylla de krav som framgår av denna utlysning samt de krav som kommer att fastställas i
beslutet om stöd.
Inkommer ingen godkänd slutrapport kommer inget stöd att utbetalas. Inga delutbetalningar är
möjliga. Förskott kan beviljas utifrån befintligt regelverk – läs mer om förskott här.
Ingen medfinansiering krävs.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Statsstöd
Statsstöd är offentliga bidrag som ges till organisationer oavsett om det är föreningar eller
aktiebolag som säljer varor och tjänster och som verkar på en konkurrensutsatt marknad. För att
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2020-06-18
2020/00458

en enskild organisation inte ska få en förstärkt position på sin marknad är möjligheten till offentligt
stöd (statsstöd) begränsad. Alla projekt som finansieras med medel från strukturfonderna måste
följa EU:s statsstödsregler. Det är projektägarens skyldighet att se till att statsstödsreglerna följs.
Statsstödsreglerna ska garantera att EU:s inre marknad fungerar. På denna marknad gäller
gemensamma konkurrensregler, gemensamma regler för offentlig upphandling och gemensamma
regler för statsstöd. Statsstödsreglerna anger på vilket sätt det allmänna: staten, landsting eller
kommunerna får ge stöd åt vissa organisationer. För att ett stöd ska anses strida mot
statsstödsreglerna ska följande fyra kriterier vara uppfyllda:
1.
2.
3.
4.

Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion
Stödet finansieras genom offentliga medel.
Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Som organisation betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett deras
juridiska form. Enligt vedertagen rättspraxis är ekonomisk verksamhet all verksamhet som består i
att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. EU:s grundläggande bestämmelser om
statsstöd återfinns i Lissabonfördragets artiklar 107-109, Kommissionens förordningar 1407/2013
och 651/2014 samt svenska förordningen 2014:1383.
Mer information hittar du på hemsidan www.esf.se.
Insatser av regionalfonskaraktär
Insatser inom Regionalfonden (ERUF) är ej aktuellt i denna utlysning.

Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella för förstudieprojekten är att:
-

projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat
projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
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-

projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014–2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen
för Socialfonden i Västsverige 2014–2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014–2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i Europa 2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020
respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs
inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning
och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Praktisk information
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 18 juni 2020 och den 21 september 2020. Utlysningen stänger
klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Förstudiens start- och slutdatum
Förstudien kan påbörjas tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 juni 2021. Förstudien kan
pågå som längst i nio månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad
projekttid, efter ansökan från projektägaren eller på eget initiativ
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Projektrummet
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget i mallen ”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier”. Här hittar
du mallen.

-

Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer)

Bilagor laddas upp i Projektrummet.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här.
Välkommen att höra av Dig för mer information!
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Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom
mål 2.1
Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 2, Ökade övergångar till
arbete och studier, mål 2.1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län).
Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande
programperioden 2021–2027. Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor
i ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd
slutrapport har inkommit.
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer
som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning.
Förväntat resultat av utlysningen
- Väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida utlysningar
inom ESF+.
Förväntade effekter av utlysningen
- Ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vii) - Uppmuntra aktiv
inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra
anställningsbarheten.
Förväntat resultat från förstudierna
- Ett förstudieprojekt ska resultera i en slutrapport.
Utlysningen pågår mellan den 18 juni 2020 och den 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan
16.00 sista ansökningsdagen. Förstudieprojektet kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den
1 juni 2021. Projekt kan pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om
förändrad projektperiod.
Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att
stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund

Ny programperiod, ESF+
Nuvarande programperiod börjar närma sig sitt slut och utvecklingsarbetet inför kommande
programperiod har inletts. Denna utlysning, med inriktning på förstudieprojekt inför övergång till
ESF+ 2021–2027, är en del i detta utvecklingsarbete.
Den 1 april 2020 överlämnande Svenska ESF-rådet ett förslag om nytt Socialfondsprogram, ESF+,
för perioden 2021–2027 till Arbetsmarknadsdepartementet. Programförslaget bygger på ”Bakgrund
till framtiden”, en omvärldsanalys för nya programperioden ESF+, och ska bidra till att stärka den
nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till
kompetensutveckling och kompetensväxling.
Etablering och återinträde på arbetsmarknaden
För individer utanför arbetsmarknaden kan vägen till ett arbete vara lång. Riskfaktorer för
långtidsarbetslöshet är om individen har högst förgymnasial utbildning, en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, är utomeuropeiskt född och/eller befinner sig i åldersgruppen
äldre. Detta kan försvåra in- och återinträde på arbetsmarknaden och skapar risk för ett långvarigt
utanförskap om insatser för dem inte görs i tid.
Kvinnor som saknar en gymnasial utbildning har en särskilt svag position på arbetsmarknaden och
har som grupp en mycket låg sysselsättningsgrad och hög arbetslöshet. Generellt har utvecklingen
på arbetsmarknaden gått mot att kräva mer och mer utbildning, där en avslutad gymnasieutbildning
kan ses som ett minimikrav för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ett av regeringens mål
är att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, vilket de flesta också gör. Men
omkring en tredjedel fullföljer inte sina studier på utsatt tid. En del av dem avbryter sin utbildning för
att de valt fel och börjar då om på en annan utbildning, andra går ut gymnasiet med ett studiebevis i
stället för en examen och en tredje grupp lämnar studierna helt. Andelen behöriga att påbörja en
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gymnasieutbildning har minskat. Andelen obehöriga till nationella program drivs främst av den stora
andel unga nyanlända som kommit i sen skolålder och därför inte har hunnit med
grundskolestudierna.
När det gäller personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga finns det
ingen exakt uppgift om hur många som har en funktionsnedsättning, utan den information som finns
baseras ofta på självskattningar, vilket förutsätter individers frihet att uppge detta. Den information
som finns tillgänglig är om individer har en funktionsnedsättning som bidrar till exempelvis nedsatt
arbetsförmåga eller försvårar studiedeltagande, där individen aktivt sökt hjälp för detta.
Funktionsnedsättningen avser både fysiska och kognitiva förmågor. I SCB:s undersökning av
situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning framkommer att andelen
sysselsatta är mindre bland individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
än för befolkningen som helhet. I åldern 16–64 år uppskattas drygt 64 procent vara i sysselsättning,
vilket ska jämföras med 80 procent för befolkningen i helhet.
Trots att äldre förefaller ha en stark ställning på arbetsmarknaden finns det faktorer som gör att
arbetsmarknaden för gruppen inte fungerar tillfredställande. Det är exempelvis svårt för äldre att
återetablera sig på arbetsmarknaden efter en tids arbetslöshet, vilket bidrar till att äldre utgör en
omfattande del av de långtidsarbetslösa.
Etableringen på arbetsmarknaden för gruppen utrikes födda har ökat över tid. Statistik visar att
drygt 45 procent av de som kom till Sverige 2013 förvärvsarbetade efter fem år. Motsvarande för de
som kom 2009 var knappt 25 procent. Skillnaden mellan utrikes födda kvinnor och utrikes födda
män är dock fortsatt stor. Andelen män som får arbete är till exempel mycket högre än andelen
kvinnor.
Sammantaget visar aktuell statistik att utrikes födda är en viktig arbetskraftsresurs. Personer med
gymnasial och eftergymnasial utbildning är i högre utsträckning i arbetskraften, än de med högst
förgymnasial utbildning. Arbetslösheten är generellt hög för personer med kort utbildning och
sysselsättningsgraden är låg, samtidigt som en stor andel står utanför arbetsmarknaden. Enligt
Arbetsförmedlingens bedömning är den svåraste arbetsmarknadssituationen bland utrikes födda
kvinnor med kort utbildning.
Det är angeläget att arbeta med arbetsmarknadsetablering av nyanlända och utrikes födda som
ännu inte tagit klivet in på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis ske genom språkutbildning,
praktik, validering, och handledning. Utrikes födda kvinnor, unga som saknar gymnasieexamen,
funktionsnedsatta samt arbetslösa äldre har en särskilt svag position på arbetsmarknaden och för
dessa grupper är det angeläget att göra riktade insatser.
Osäkerhet på kort sikt – Insatser på lång sikt
Det finns flera faktorer som i nuläget skapar osäkerhet inför ett kommande genomförande av
socialfonden 2021–2027. En faktor är omställningen av arbetsmarknadspolitiken, vilket är ett
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pågående arbete som ännu inte är fullt ut implementerat, men som troligen kommer påverka hur
och i vilken kontext socialfonden kommer att genomföras. En annan ytterst aktuell fråga är den
pågående pandemi som på många sätt påverkar vårt samhälle, vår ekonomi och vår
arbetsmarknad. Det är svårt att dra säkra slutsatser kring dessa områden, men ett rimligt
antagande är att behovet av insatser genom Socialfonden kommer vara stort och att det dessutom
kommer finnas tydliga behov av samverkan för att ta ett grepp om framtida utmaningar och
osäkerhet kring arbetsmarknaden i Västsverige. Här kan Socialfondsprogrammet 2021–2027
utgöra ett verktyg.
Ett mer socialt Europa genom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala
rättigheter
Kommissionens förslag till gemensamma förordningar, och i landrapporten för Sverige år 2019,
pekar på att ESF+ ska användas för Politiskt mål 4 ”Ett mer socialt Europa genom genomförandet
av den europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Kommissionens förslag på förordningar för ESF+
innehåller elva särskilda mål som programmen ska bidra till. I programförslaget har fem av dessa
elva särskilda mål valts ut.
Huvuddelen av det svenska programförslaget handlar om insatser direkt till individer, att bygga
strukturer och samverkan, samt attitydpåverkan för att förändra könssegregerade yrkesval, och för
att underlätta för individer, som även under god ekonomisk utveckling, saknar reguljärt arbete.
Insatser inom programmet ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv både genom
livslångt lärande och genom att öka möjligheten till sysselsättning eller studier för alla
arbetssökande. Inom programmet ryms även insatser för social innovation.
Inriktningen för ESF+ handlar om förstärkande och förebyggande insatser för den enskilde
individen samt om insatser som långsiktigt prövar, utvecklar och förstärker på organisationsrespektive strukturnivå.
Utlysningens inriktning
Aktuell utlysning avser Programområde A i programförslaget för ESF+, Öka möjligheten till ett
inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, och särskilt mål vii), Uppmuntra aktiv inkludering i syfte
att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten. Då särskilt mål
vii) handlar om insatser för att få personer att etablera sig eller återinträda på arbetsmarknaden,
förläggs denna förstudieutlysning inom ramen för denna programperiod inom Programområde 2,
och mål 2:1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning
eller närmare arbetsmarknaden.
Insatser inom särskilt mål vii) ska bidra till att förkorta och förenkla möjligheten till varaktigt arbete
genom insatser direkt till individer, likväl som mer struktur- och samverkansbyggande insatser till
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aktörer. Insatser bör dock inte begränsas enbart till individer med lång tid utan arbete, utan även
ges i ett tidigt skede till individer som riskerar långtidsarbetslöshet.
För särskilt mål vii) kan det på individnivå exempelvis handla om individuella rustande och
stärkande åtgärder som till exempel utbildning, praktik, validering och förberedande insatser,
uppsökande arbete som bidrar till att individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden i större
utsträckning kommer i arbete eller studier, förbättrad samverkan mellan aktörer för att stärka en
arbetsmarknadsetablering eller uppsökande och motiverande arbete för unga som varken arbetar
eller studerar. På organisationsnivå kan det handla om exempelvis utveckling av nya metoder och
arbetssätt som underlättar etablering och återinträde på arbetsmarknaden, till exempel genom
språkutbildning, praktik, validering och handledning samt arbete för implementering av metoderna i
ordinarie verksamhet. Även attitydpåverkande och kompetenshöjande insatser samt stöd för
arbetsgivare som möjliggör för alla att delta i arbetslivet oavsett förutsättningar kan ingå. På
strukturnivå prioriteras insatser som bidrar till en utvecklad arbetsmarknadspolitik genom
exempelvis insatser för en breddad arbetsmarknad och socialt företagande, ett strategiskt arbete
med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom området aktiv inkludering samt
förstärkt och relevant samverkan mellan exempelvis Arbetsförmedlingen och deras fristående
aktörer, Försäkringskassan, kommuner, regioner, Sveriges kommuner och regioner,
samordningsförbunden, utbildningsområdets aktörer, andra berörda myndigheter,
arbetsmarknadens parter, aktörer inom den ideella sektor och den sociala ekonomin.
Inom särskilt mål vii) ryms även insatser för social innovation och nyskapande sociala projekt.
Samverkan
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar när det gäller att stärka
kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden. I förstudierna uppmanar Svenska ESF-rådet till
en samverkan kring problemområdet. Regional samverkan uppmuntras.
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett transnationellt samarbete och kunskapsbyte
mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Utlysningens syfte
Syftet med utlysningen är att skapa en övergång mellan pågående programperiod och
nästkommande genom att erbjuda möjlighet till förstudier som ska utgöras av omvärldsanalyser,
mobilisering av samverkansaktörer och utveckling av projektidéer för framtida ansökningar i linje
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med särskilt mål vii) - Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt
deltagande samt förbättra anställningsbarheten.
I linje med särskilt mål vii) kan förstudieprojekt fokusera att utreda insatser direkt för individer,
insatser för att utveckla organisationer samt insatser för att utveckla system och strukturer.
Svenska ESF-rådet uppmanar förstudieprojekt som har bäring på samtliga nivåer.
Utlysningen riktar sig till förstudier utan direkta deltagare. Dock uppmuntras att tänkta deltagare i
kommande satsningar på olika sätt involveras i förstudien.
Förväntat resultat av utlysningen
-

Väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida
utlysningar inom ESF+.

Förväntade effekter av utlysningen
-

Ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vii) - Uppmuntra aktiv
inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra
anställningsbarheten.

Förväntat resultat från förstudierna
Ett förstudieprojekt ska resultera i en slutrapport. Följande ska ingå i slutrapporten:
1. En problem- och behovsanalys med fokus på förstudiens tema, som även innefattar
analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
2. Resultat av omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema.
3. En aktörs- och intressentanalys.
4. Beskrivning av samverkansparter och hur samverkansformen kan komma att se ut för ett
framtida genomförandeprojekt.
5. Identifiering av metoder och/eller arbetssätt som, utifrån problem- och behovsanalysen, är
nödvändiga för att personer ska kunna etablera sig eller återinträda på arbetsmarknaden.
6. Underlag som ligger till grund för slutrapporten, så som enkäter, intervjumaterial, resultat av
fokusgrupp, kartläggning av processer, kartläggning av kompetens, plan för strategisk
påverkan, rapport från studiebesök samt andra rapporter ska redovisas som bilagor.
Förstudieprojektet kan ha deltagare i form av pilotgrupper.
Utbetalning av stöd förutsätter att Svenska ESF-rådet har bedömt slutrapporten som godkänd.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Förutsättningar för ansökan
Horisontella principer – Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling
Alla socialfondsprojekt ska i sin utformning integrera de horisontella principerna. Dels ska de bidra
till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska de
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till ett
hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
Ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv ska vara integrerat i förstudien
genom att perspektiven finns med i de analyser, kartläggningar och de omvärldsbevakningar som
genomförs inom ramen för förstudien.
När det gäller jämställdhetsperspektivet kan det handla om att kunskap om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i förstudiens genomförande.
Ett tillgänglighetsperspektiv ska finnas med i förstudien för att på sikt bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad där personer med funktionsnedsättning får arbete på lika villkor. Det handlar om att
identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt möjliggöra delaktighet för kvinnor
och män med funktionsnedsättningar.
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det finns också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder oavsett
diskrimineringsgrund för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. I
förstudiens genomförande ska det finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av förstudien.
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i förstudieprojektet. Socialfondens
satsningar bör utföras på ett sådant sätt att de så långt som möjligt minimerar sina utsläpp av
växthusgaser, använder sig av förnybar energi och är energieffektiva. Rent konkret kan det handla
om att utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med resor och i upphandlingar.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som
inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Geografiskt område
Förstudien ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Krav för godkänd ansökan
För att ansökan skall kunna bedömas som godkänd krävs att följande delar finns beskrivna:
-

hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande socialfondsprogrammet

-

en problemformulering

-

vilka prioriterade insatser i programförslaget förstudien riktar sig till

-

på vilket sätt relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien säkerställs

-

hur förstudien har förankrats, vilka samverkansparter som är aktuella och hur ni
tillsammans ska arbeta mot förstudiens förväntade resultat

-

en tidsplan för genomförandet av förstudien

-

hur förstudiens resultat, metodarbete och lärdomar ska tillvaratas både av projektägare och
samverkansparter

-

hur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv ska integreras i
förstudien.

Att fylla i ansökningsformuläret
Ansökan görs i Projektrummet. I ansökningsformuläret är de olika avsnitten med tillhörande frågor
anpassade efter ett genomförandeprojekt, som inkluderar en analys- och planeringsfas samt en
avslutsfas, och inte ett förstudieprojekt. För att kunna fylla i ansökningsformuläret ska därför ordet
”projekt” här förstås som ett förstudieprojekt. När ansökan fylls i är det viktigt att ha i åtanke att
ovanstående delar ska finnas beskrivna.
Det finns några frågor som inte är aktuella för förstudieprojekt och som därför kan bortses från. Det
avser de frågor som handlar om
- utvärdering
- lista över organisationer där kompetensutveckling ska bedrivas
- Europeiska Regionalfonden
Sökande uppmanas att kontakta Svenska ESF-rådet för mer stöd i hur ansökningsblanketten ska
fyllas i.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Budget
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Maximalt sökt stödbelopp är
400 000 kr.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall där kostnaden för personal samt
övriga kostnader specificeras. På personalkostnader tillkommer 15 % i indirekta kostnader. Det är
”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier” som ska bifogas ansökan. De schabloner och
enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
I budgetmallen ingår en upphandlingsplan där det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen
för projektet. Här hittar du mallen.
Den summa som i budgetmallen genereras på raden ”Kostnader socialfonden – Förstudie” läggs i
Projektrummet in under kostnadsslaget Externa tjänster.
Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara restriktiv med köp av utrustning och
material. Förstudien ska inte användas för bestående inköp. Det är inte möjligt att upphandla hela
förstudien.
Under beredning av ansökan om stöd gör Svenska ESF-rådet en resursbedömning och därefter
kommer klumpsummebeloppet att fastställas.
Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit. Slutrapporten ska
uppfylla de krav som framgår av denna utlysning samt de krav som kommer att fastställas i beslutet
om stöd.
Inkommer ingen godkänd slutrapport kommer inget stöd att utbetalas. Inga delutbetalningar är
möjliga. Förskott kan beviljas utifrån befintligt regelverk – läs mer om förskott här.
Ingen medfinansiering krävs.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna om
likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet beaktas
så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
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Statsstöd
Statsstöd är offentliga bidrag som ges till organisationer oavsett om det är föreningar eller
aktiebolag som säljer varor och tjänster och som verkar på en konkurrensutsatt marknad. För att en
enskild organisation inte ska få en förstärkt position på sin marknad är möjligheten till offentligt stöd
(statsstöd) begränsad. Alla projekt som finansieras med medel från strukturfonderna måste följa
EU:s statsstödsregler. Det är projektägarens skyldighet att se till att statsstödsreglerna följs.
Statsstödsreglerna ska garantera att EU:s inre marknad fungerar. På denna marknad gäller
gemensamma konkurrensregler, gemensamma regler för offentlig upphandling och gemensamma
regler för statsstöd. Statsstödsreglerna anger på vilket sätt det allmänna: staten, landsting eller
kommunerna får ge stöd åt vissa organisationer. För att ett stöd ska anses strida mot
statsstödsreglerna ska följande fyra kriterier vara uppfyllda:
1. Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion
2. Stödet finansieras genom offentliga medel.
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
4. Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Som organisation betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett deras
juridiska form. Enligt vedertagen rättspraxis är ekonomisk verksamhet all verksamhet som består i
att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. EU:s grundläggande bestämmelser om
statsstöd återfinns i Lissabonfördragets artiklar 107-109, Kommissionens förordningar 1407/2013
och 651/2014 samt svenska förordningen 2014:1383.
Mer information hittar du på hemsidan www.esf.se.
Insatser av regionalfonskaraktär
Insatser inom Regionalfonden (ERUF) är ej aktuellt i denna utlysning.
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella för förstudieprojekten är att:
-

projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat
ansökan ska beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin
problemformulering
projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys
det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen
projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat
projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
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-

projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan, och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen, ska prioriteras
projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med mål,
definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller utveckla
metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020 respektive
Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska riktlinjerna säkerställa att insatser som görs inom ramen
för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning och
implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Praktisk information
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 18 juni 2020 och den 21 september 2020. Tänk på att utlysningen
stänger klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar
göras, såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
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Förstudiens start- och slutdatum
Förstudieprojektet kan påbörjas tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 juni 2021. Förstudien
kan pågå som längst i nio månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad
projekttid, efter ansökan från projektägaren eller på eget initiativ.
Projektrummet
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget i mallen ”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier”. Här hittar
du mallen.

-

Inköpspolicy (gäller offentliga aktörer)

Bilagor laddas upp i Projektrummet.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen att
höra av Dig för mer information!
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Prioriterigsmöte SFP 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2
Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.1 Ökat deltagande i utbildning och arbetslivv

Ärendenummer

Dnr

Sökande/Projektnamn

1

2020/00551 SDF Östra Göteborg/
Arbetsliv och hälsa Nordost

2

2020/00542 Göteborgs Stad/
Nyckelprojektet

3

2020/00550 Halmstads kommun,
utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
/ Sileo
2020/00557 Rädda barnen/ Ung Kraft i
Borås

4

Sökt
belopp
SEK

Bilaga 12

Förslag till prioritering

8 233 059 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Arbetsliv och hälsa Nordost
uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).
4 322 881 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Nyckelprojektet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (60%).
6 821 439 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Sileo uppfyller prioriteringsgrunderna (56%).

1 670 382 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Ung Kraft i Borås uppfyller
prioriteringsgrunderna (50%).
SUMMA 21 047 761
Utlyst belopp 48 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 12

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.1 Ökade övergångarna till arbete eller studier för kvinnor
och män som står långt från arbetsmarknaden
Projekt: Arbetsliv och hälsa Nordost
Sökande organisation: SDF Östra Göteborg
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)
Summa 32

Bilaga 12
Ärendenummer 11

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Arbetsliv och hälsa Nordost

Sökande organisation

SDF Östra Göteborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00551

Utlysning; namn och diarienummer

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv: 2020/00287

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning som medfört
nedsatt arbetsförmåga, är utanför arbetsmarknaden och har
behov av stöd för återgång i arbete, är utanför arbetsmarknaden
(mer än 12 månader), långtidsarbetslös ej anmälda på AF

Antal deltagare

216, varav 121 kvinnor och 95 män

Projektperiod

2021-01-01 – 2022-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månader

Sökt stödbelopp

8 233 059 kr

Total projektbudget

17 518 111

Samverkar/samarbetar med

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen,
Samordningsförbundet Göteborg, Vårdcentralerna Närhälsan
Angered och Nötkärnan Bergsjön

Samordnare

Helena Rydén

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Målsättningen för projekt Arbetsliv och hälsa Nordost är att stärka förutsättningar för
försörjningsstödstagare i långvarigt, eller återkommande behov av stöd att komma i eller närmare egen
försörjning. Göteborgs Stad genomgår en omfattande omorganisation som träder i kraft 1 januari 2021.
Den innebär att stadsdelsförvaltningarna avvecklas och ersätts av bland annat fyra geografiskt indelade
socialförvaltningar med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig socialtjänst i
Göteborgs Stad. I den nya Socialförvaltningen Nordost kommer socialtjänsten i Östra Göteborg och
Angered slås samman vilket innebär att den nya förvaltningen kommer att ansvara för ca 40 % av
stadens totala socialtjänstärenden avseende ekonomiskt bistånd.
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Syftet med projektet är att utveckla en gemensam enhet för arbetslivsfrågor som på ett effektivt och
individanpassat sätt kan bidra till att stärka förutsättningar för personer som står särskilt långt från
arbetsmarknaden att kunna tillgodogöra sig en ordinarie arbetsmarknadsinsats, komma i arbete eller
studier.
Kännetecknande för målgruppen som har ett långvarigt eller återkommande behov av försörjningsstöd är
en problematik som består av sammansatta komplexa behov utifrån fysiska, psykiska och sociala hinder
att komma närmare arbetsmarknaden. Målgruppen har ofta låg grad av delaktighet i samhället och få
möjligheter att komma till tals och påverka. Många har även bristande kunskaper i att kommunicera på
svenska. Komplexiteten gör att flertalet är i behov av mer individuellt anpassat stöd för att stärka sina
förutsättningar att komma närmare arbetsmarknaden och vara rustade att påbörja en reguljär anställning
med stöd, arbetsmarknadsinsats eller utbildning efter avslutad arbetsrehabiliterande insats. Projektets
deltagare remitteras från socialtjänstens enheter inom Ekonomiskt bistånd. Externa samarbetspartners
till projektet är Kompetenscentrum (Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltning),
Samordningsförbundet och vårdcentralerna Närhälsan Angered och Nötkärnan i Bergsjön.
Projektteamet kommer att bestå av både projektmedarbetare och medarbetare från ordinarie
verksamhet. Tanken med att projektets team kompletteras med resurser från ordinarie verksamhet är att
underlätta överföringen av projektets kunskap och arbetssätt in i den nya enheten för arbetslivsfrågor i
Nordost. Teamet har kompetens inom metoden Supported employment, mänskliga rättigheter samt
erfarenhet av att arbeta med samverkan. I teamet finns också kompetens att jobba med
arbetsgivarkontakter, språkutvecklande arbetssätt och utbildningsinsatser för att öka den digitala
förmågan hos deltagarna. Exempel på insatser som kan erbjudas deltagaren är kartläggande och
motiverande samtal utifrån arbetslivsperspektiv, arbetsprövning, arbetsträning internt eller externt,
praktik, studiebesök, utbildningsinsatser, hälsoinsatser via samarbetspartners, eller möjlighet att träna
upp sin kommunikativa förmåga på svenska.
Projektets team arbetar utifrån projektets sex delmål som är; handledning och koordinering av
deltagarens progression, språkutvecklande arbetssätt, ökad digital förmåga och kompetens hos
målgruppen, samverkan internt och externt, jämställdhetsintegrerad verksamhet samt Supported
Employment-inspirerad verksamhet.
Exempelvis handlar delmålet handledning och koordinering av deltagarens progression om att
deltagarna erbjuds ett individanpassat stöd som utgår från motiverande samtal, lågaffektivt bemötande
och att skapa relationer som bär i deltagarens förändringsprocess. En koordinator följer deltagaren
genom projektet oavsett om andra insatser påbörjas. Kontinuerlig uppföljning av deltagarens progression
är viktig för att säkerställa att vi erbjuder rätt insats och stöd. Projektet har för avsikt att arbeta med totalt
216 personer i åldersgruppen 16–64 år. Avsikten är att nå 56 % kvinnor och 44 % män vilket motsvarar
könsfördelningen bland långtidsberoende försörjningsstödstagare i Nordost.
Projektets förväntade resultat är att minst 50 % av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden enligt
definierade parametrar samt att minst 70 % av deltagarna påvisar progression.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
En stadenövergripande referensgrupp med ledningsrepresentanter från samtliga fyra nya
socialförvaltningar och från Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen avses bildas tillsammans
med de två andra sökta socialfondsprojekten, Vamos och Nyckelprojektet. Syftet är att säkerställa att de
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nya projektverksamheterna utvecklas i enighet med samtliga nya socialförvaltningar och utifrån
principerna om en jämlik stad med jämlik service.
I projektverksamheten ingår transnationellt utbyte. Frågeställningar som projektet vill undersöka är
förståelsen kring målgruppens komplexa behov och hur verksamheten utformas för att möta detta samt
hur deltagarnas progression följs upp. Särskilt intressant för utbytet uppges vara verksamheter eller
projekt som har liknande roller som teamets handledare/koordinator, arbetar med Supported
Employment och/eller BIP-metoden samt att jämföra hur uppdragsbeskrivningar och resultat ser ut för
målgruppen i andra verksamheter i Europa. Projektets särskilda fokus på kvinnors
arbetskraftsdeltagande är även ett område av intresse för det transnationellt utbytet.
Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets förväntade resultat är att
•

•

minst 50 % av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden enligt parametrarna: andel som gått
vidare till arbete, studier, KC, Samordningsförbundet, AF-insats, annan aktiv insats c, praktik,
SFI.
minst 70 % av deltagarna påvisar progression.

Projektverksamheten och förväntade resultat är organiserade utifrån nedan delmål samt på individ- och
organisationsnivå och som kopplas till utlysningens förväntade resultat och effekter.
•
•
•
•
•
•

Handledning/koordinering av deltagarnas progression
Implementera ett språkutvecklande arbetssätt inom hela verksamheten
Ökad digital förmåga och kompetens hos målgruppen
Samverkan internt och externt
Jämställdhetsintegrerad verksamhet
Supported employment-inspirerad verksamhet

Projektets styrkor bedöms vara flera. Här lyfts de främsta fram:
-

ett gediget tillvaratagande av lärdomar och metoder med tydlig relevans för målgruppens och
organisationens behov
projektansökan vilar på god förankring och det bedöms tydligt framgå i ansökan hur fortsatt
förankringsarbete ska fortlöpa under projektverksamheten och för integrering och
implementering i ordinarie verksamhet.

Beskrivet transnationellt utbyte har bedömts som relevant och som kan innebära ett mervärde för
projektverksamheten.
Likväl som sökande ser möjligheter med att projektet kommer att verka i en pågående etablering av en
omorganisering kan det även föreligga en viss risk med det då otydlighet kring roller, ansvar och rutiner
kan uppstå och försvåra projektgenomförandet. Bortsett från det bedöms riggning av
projektverksamheten med nämnda styrkor borga för högt kvalitativt genomförande och därmed god
potential att nå förväntade resultat.
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Väl
godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Mycket väl
godkänd
X

Motivering: Behov hos målgruppen och hos organisationen bedöms utförligt beskrivna. Ansökan och
projektets förändringsteori bedöms att hålla en hög kvalité som bedöms tydligt motivera och visa på en
hållbar logik från problem och behovsanalys till förväntade resultat och långsiktiga effekter och som
bedöms vara linje med aktuell utlysning. Helhetbedömnigen av ansökan blir mycket väl godkänd då
ansökan genomgående bedöms redogöra för ett hållbart genomförande och därmed bedöms att tydligt
visa projektets bidrag till utlysningen och programmets mål.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Sökande bedöms visa på god kännedom om målgruppens komplexa behov och situation.
Tidigare erfarenheter och lärdomar vägs in i behovsanalysen, vilket har resulterat i det tillvägagångssätt
med metoder, insatser och professioner som man ser möter behoven hos målgruppen. Organisationens
behov bedöms även tydligt framgå och som motiveras utifrån den aktuella omorganiseringen inom
Göteborg Stad. Projektverksamheten kommer att verka nära ordinarie verksamhet och samverka nära
nämnda aktörer. Detta i syfte att förena kompetenser och erfarenheter samt förstärka och utveckla
samverkan i syfte att skapa ett effektivt arbete för målgruppen. Omdömet blir väl godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Sökande bedöms besitta relevant kapacitet och kompetens för att bedriva projektet. Sökande
part har genomfört flertalet socialfondsprojekt. Utförlig beskrivning av tillvägagångsätt och tillhörande
personalfunktioner med erfarenheter och kompetens gör att omdömet landar i väl godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Sökande bedöms likväl visa god förankring av projektidén som planering av en löpande
förankring och tillvaratagande av erfarenheter och resultat. Avsiktsförklaringar har inkommit från nämnda
samarbetspartners där representant på beslutsnivå kommer att ingå i styrgruppen. Parterna kommer
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även att involveras i workshops och dialoger kring målgruppen. Som intressenter och mottagare av
resultat uppges även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbunden i regionen samt
andra regionala och statliga myndigheter. Omdömet landar sammantaget i väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: I ansökan beskrivs väl utvecklade tankar kring hur uppföljning ska göras kopplat till de olika
delmålen och utifrån individ, organisation och strukturnivå. En del mätmetoder och indikatorer finns
angivna, andra ska tas fram och fastställas. Projektets förändringteori visar på en tydlig logik och
ansökan beskriver ytterligare kring tillvägagångssätt och metod integrerat med löpande uppföljning och
en lärande utvärdering. Sökande bedöms vara långt fram i tankarna och beskriver utförligt hur de avser
att nyttja en extern utvärderare, vilket bedöms väl överensstämma med projektverksamheten och
delmål/förväntade resultat. Omdömet blir därför mycket väl godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Sökande bedöms att redogöra för en omfattande målgruppsanalys tillsammans med
könstatistik. En god medvetenhet om lika behandling i form av att möta varje individs enskilda behov fritt
från diskriminering och med tillgänglighetsanspassning efter behov kan utläsas i ansökan. Projektets
arbete med tillgänglighet kommer att utgå från Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer
med funktionsnedsättning. Integrering av de horisontella principerna kommer att säkerställas genom att
kompetens finns hos personalen och vid behov genomföra utbildning. Det kommer även att säkerställas i
arbetsrutiner och i uppföljningsarbete. Därtill finns det särskilt formulerat jämställdhetsmål på individ,
organisation och stukturnivå och som bedöms ha tydlig förankring i problem- och behovsanalys
tillsammans med aktiviteter och resurser samt plan för uppföljning och utvärdering. Projektet avser att
utveckla och införa verktyg för jämställdhetsintegrering samt utveckla verksamhetens kompetens och
förmåga att arbeta med att bryta traditionella utbildnings- och yrkesval. Projektets avser även att fördjupa
kunskapen kring utrikes födda kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande. Omdömet landar sammantaget i
väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnadseffektiviteten bedöms som väl godkänd baserat på att sökande genomgående
bedöms redogöra för en hållbar projektidé och det bedöms tydligt framgå hur lärande och resultat ska
införlivas i ordinarie verksamhet. Upptagna resurser har bedömts nödvändiga och rimligt avvägda
gentemot projektverksamheten. Kostnaden per deltagare är 73 000kr bedöms utifrån målgruppen och
insatserna som rimlig.
.
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Ärendenummer 2

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.1 Ökade övergångarna till arbete eller studier för kvinnor
och män som står långt från arbetsmarknaden
Projekt: Nyckelprojektet
Sökande organisation: Göteborgs Stad
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 30

Bilaga 12
Ärendenummer 21

Diarienummer: 2016/00014–28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Nyckelprojektet

Sökande organisation

Göteborgs stad Social resurs

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00542

Utlysning; namn och diarienummer

Ökat deltagande i utbildning och arbete, 2020/00287

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Nyanlända invandrare

Antal deltagare

100 varav 75 kvinnor och 25 män

Projektperiod

2021-02-01 – 2023-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2021-02-01 – 2021-04-30, 3 månader

Sökt stödbelopp

4 322 881 kr

Total projektbudget

9 197 619 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsmarknad – och vuxenutbildningsförvaltningen, socialtjänst
i Göteborgs stad

Samordnare

Pernilla Hofmann

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Göteborgs stad tar regelbundet emot flyktingar och anhöriginvandrare som behöver skräddarsydda
insatser för att komma in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Med
Nyckelprojektet vill vi utveckla vårt mottagande för att färre ska riskera att hamna i långtidsarbetslöshet
och utanförskap.
Vi kommer att arbeta med målgrupperna:
a) lågutbildade kvinnor och män
b) kvinnor
c) familjer i komplexa familjesituationer, t.ex. vissa kvotfamiljer.
Utgångspunkterna är välfärdskunskap, jämställdhet mellan kvinnor och män, samhällsorientering,
arbetsmarknadsinsatser mm. Vi kommer att försöka möta deltagarna både på deras modersmål och på
svenska för att informationen ska landa rätt och ge dem det stöd som de behöver.
På grund av COVID-19 pandemin så ser vi extra svåra förutsättningar för vår målgrupp som riskerar att
hamna ännu längre ifrån etablering på arbetsmarknaden.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektet avser att tillsammans med projekten Vamos och Arbetsliv och Hälsa Nordost bilda en
gemensam stadenövergripande referensgrupp där ledningsrepresentanter från de fyra nya
socialförvaltningarna och från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ingår. Syftet med
referensgruppen är att säkerställa att projektverksamheterna utvecklas i samklang med de nya
socialförvaltningarna och utifrån principerna om en jämlik stad med jämlik service.
Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet avser att skapa en modell för bättre integration av personer som står långt från
arbetsmarknaden men som ännu inte fastnat i långvarigt bidragsberoende och utanförskap. Projektet
ska utveckla nya insatser som är individuellt anpassade och som ska komplettera det redan befintliga
utbudet av integrationsaktiviteter som erbjuds alla nyanlända. Aktiviteterna sker i mindre grupper om 10
deltagare med stor möjlighet att individanpassa aktiviteterna.
Projektets mål:
•
•
•
•
•
•
•

100 personer ska delta i projektet
70 % av dem som fullföljt programmet ska vara självförsörjande eller i annan aktivitet som leder mot
arbete 3 månader efter avslut
80 % av ska ha fullföljt programmet
80 % ska uppge att de är nöjda med programmet efter avslut
80 % ska uppge att deras kunskap om välfärdssamhället och arbetsmarknaden ökat
80 % ska uppge att de känner stärkt egenmakt och ökad motivation
Stärkt samverkan mellan projektets parter

Resultat och effekter av projektet
Individnivå:
•
•
•

Deltagarna kommer in i samhället och blir egenförsörjande snabbare än jämförbara grupper
Deltagarna får stöd i att själva hitta lösningar på det de behöver göra
Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning ökar

Organisationsnivå:
•
•

Bidra till utvecklingsarbetet för Göteborgs stads enheter som möter nyanlända
Ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering och med jämlikhet

Projektnivå:
•
•
•

Leverera mätbara resultat som kan jämföras med andra grupper
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen hittar nya former för verksamheten
Leverera evidensbaserade resultat som underlättar den politiska beslutsgången

Projektansökan bedöms sammantaget hålla en godkänd nivå avseende problem- och behovsanalys.
Projektet bedöms vara förankrat och ha potential att nå förväntade resultat och effekter.
Kostnadseffektiviteten bedöms förhållandevis hög och det är svårbedömt hur resultaten ska kunna
implementeras med hänsyn tagen till den relativt sett höga kostnaden.
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Under beredning har projektet ändrat analys- och planeringsfasens omfattning, från 2 månader till 3.
Genomförandefasen kortas därmed ned med en månad och pågår mellan 21-05-01 -- 22-12-31.
Avslutsfasen förblir oförändrad. I och med förändringen har också budget justerats.
Budget är något högre än den i projektrummet inkomna budgeten vilket beror på problem i systemet vid
tillfället för sista ansökningsdag.
Projektet planerar transnationellt utbyte inom ramen för Göteborgs stads medverkan i Eurocities, i
arbetsgruppen som handlar om integration. Förhoppningen är att ta del av andra initiativ genom
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det transnationella samarbetet planeras ske digitalt. Bedömningen är
att sådant transnationellt samarbete potentiellt sett kan bidra till projektets resultat.
Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium
Godkänd
Väl
Mycket väl
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Aktiviteterna bygger på ett sammanhållet program som ges i mindre grupper med stor
möjlighet till individanpassat innehåll. Ansökan presenterar en godkänd logik för förväntade resultat i
utlysningen.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan utgår ifrån problematiken att det trots erfarenhet av mottagande av nyanlända är
det en del som riskerar att hamna i långvarigt bidragsberoende och utanförskap. Det gäller särskilt de
med låg utbildningsbakgrund. Färre kvinnor än män påbörjar dessutom arbete eller studier efter att ha
avslutat etableringsprogrammet. Projektet avser utveckla en modell för bättre integration och bidra till en
stärkt samverkan mellan de olika parterna i projektet. Problem- och behovsanalysen motiverar på en
godkänd nivå varför projektet behövs.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektpersonal med kompetens inom för projektet relevanta områden kommer rekryteras
från de involverade parterna. Det finns viss erfarenhet sedan tidigare att bedriva ESF-projekt och den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan bedöms vara godkänd. Avsatta resurser bedöms på
en godkänd nivå relevant i förhållande till projektlogik och för att nå önskade resultat.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektplanering har skett i dialog med representanter från sökande organisation Social
Resursförvaltning, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt två av de nuvarande
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stadsdelarna. Samtal med Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen har också skett inom
ramen för den lokala överenskommelsen. En styrgrupp ska bildas och bestå av personer i
förvaltningsledningarna och ska ha mandat och möjlighet att styra projektet. Det finns en ambition i
ansökan att skapa en modell som ska kunna implementeras i arbetet med målgruppen. Ansökan
bedöms motivera att projektidén är efterfrågad och förankrad hos angivna aktörer. Bedömningen landar i
godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektet har avsatt resurser för att upphandla en utvärderare. I inkommen komplettering
beskrivs metoder för att mäta resultat i förhållande till uppsatta mål. Det rör sig om enkäter, fokusgrupper
och djupintervjuer och detta arbete ska ske i dialog med extern utvärderare. Sammantaget bedöms
projektet och resultaten utvärderingsbara och kriteriet bedöms som godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Kraven för de horisontella principerna bedöms uppfyllda. Projektet ska arbeta aktivt för att
sprida kunskap om hur diskriminering fungerar och att samtliga diskrimineringsgrunder behöver beaktas
i projektets aktiviteter. Det saknas dock tydligt mätbara mål och indikatorer kopplade till de horisontella
principerna och det behöver utvecklas under analys- och planeringsfasen. Bedömningen landar i
godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektets målgrupp är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men som ännu inte
fastnat i långvarigt bidragsberoende och utanförskap. Ansökan presenterar ett grundläggande
projektupplägg som innefattar att deltagare deltar i gruppverksamhet 3 timmar per vecka plus
kontinuerliga individuella tillfällen för coachning. Varje personal, utöver projektledare, -administratör, ekonom och kommunikatör, arbetar med i snitt 9 deltagare var. Kostnad per deltagare är 91 976 kr och
bedöms vara högt, men utifrån målgruppens komplexitet bedöms det som rimligt. Det är svårbedömt hur
kostnadseffektiviteten förhåller sig till implementering av resultat med hänsyn tagen till den relativt sett
höga kostnaden, men kriteriet bedöms som godkänt.
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.1 Ökade övergångarna till arbete eller studier för kvinnor
och män som står långt från arbetsmarknaden
Projekt: Sileo
Sökande organisation: Halmstads kommun
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 28

Bilaga 12
Ärendenummer 31

Diarienummer: 2020/00287

Underlag för prioritering
Projektnamn

Sileo

Sökande organisation

Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmark.förvaltningen

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00287

Utlysning; namn och diarienummer

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv (2020/00287)

Programområde/mål

2 - Öka övergångarna till arbete

Målgrupp

Utrikes födda individer i åldern 29–64 år som befinner sig utanför
arbetsmarknaden.

Antal deltagare

230 (115 kvinnor och 115 män)

Projektperiod

2021-01-01 - 2023-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3

Sökt stödbelopp

6 821 439 Kr

Total projektbudget

14 517 739 Kr

Samverkar/samarbetar med

Andra förvaltningar inom Halmstads kommun, Halmstads
Fastighet AB, CSR Västsverige

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt Sileo syftar till att arbetslösa utrikes födda kvinnor och män i åldern 29–64 år med bristfälliga
kunskaper i svenska språket ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden.
Merparten av individerna i projektets målgrupp är beroende av ekonomiskt bistånd, de bor i socialt
utsatta områden och har dålig hälsa. De har också svårigheter att sköta samhällskontakter självständigt.
Projektets huvudsakliga ansats kommer att vara att utveckla olika metoder för att lära individerna
funktionell svenska och projektet kommer att arbeta med parallella insatser till individerna där, förutom
språkkunskaper, även förbättrad hälsa och digitalisering av deltagarna kommer att vara i fokus. Ett
tvärprofessionellt team kommer att arbeta med deltagarna och samplanera insatser för dem. Projektet
kommer att samarbeta med medborgarservice i socialt utsatta bostadsområden och kan därigenom i
vissa fall möta deltagare på plats. Projektet kommer att ha särskild fokus på kvinnor, bland annat
kommer föräldralediga kvinnor att erbjudas språkträning under sin föräldraledighet.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets huvudsakliga förväntade resultat är att deltagande individer kommer i arbete, studier eller till
kvalificerade arbetsmarknadsinsatser, som t.ex. hos Arbetsförmedlingen. Deltagarna förväntas också ha
förvärvat kunskaper inom t.ex. språk och digitalisering som ska hjälpa dem att närma sig
arbetsmarknaden och öka sin inkludering i samhället. Vidare ska projektet bidra till förbättrat mående
hos deltagarna samt att de individer som är i behov av vård/rehabilitering etablerar kontakt med relevant
instans i vårdkedjan. Andra mål för projektet omfattar bl.a. utveckling av metoder på såväl individnivå
som organisationsnivå.
Projektets koncept utgår från ett holistiskt perspektiv där olika insatser erbjuds individerna parallellt och
metoderna som tillämpas baseras på Supported Education och Supported Training.
Ett av projektets största styrkor bedöms vara det gedigna förarbete som stödsökanden har gjort inför
ansökan som socialfondsmedel. Problem- och behovsanalys bedöms vara väl underbyggd och utgå från
den egna organisationen samt målgruppen i den region där projektet ska bedrivas. De kartläggningar
och analyser som har utförts bedöms ha goda möjligheter att bidra till ett effektivt genomförande. Vad
som bidrar till denna bedömning är också den omfattande beskrivningen av projektets förändringsteori
som bifogats med ansökan. Det tycks finnas en detaljerad plan för hur stödsökanden planerar att uppnå
förväntade effekter. Projektet behöver dock under analys- och planeringsfasen tydliggöra vissa aspekter
i projektlogiken, som t.ex. hur många deltagare som förväntas komma i arbete eller studier, hur projektet
säkrar smidiga övergångar till Arbetsförmedlingen för de som inte kommer i jobb eller studier och vården
samt hur samverkan med vården säkerställs för de deltagare som projektet konstaterar är i behov av
detta.
En del av projektets förväntade mål är på organisationsnivå och man planerar bl.a. på att implementera
utvecklade metoder för samverkan och språkinlärning. Ansökan bedöms beskriva en relevant och
förankrad intern samverkan där flera aktörer arbetar tillsammans för att förbättra insatser riktade
gentemot målgruppen. Genom att projektet involverar i stort sett samtliga delar av den stödsökandes
organisation som möter målgruppen bedöms man ha goda möjligheter till strukturell påverkan inom den
egna organisationen. Dock saknas konkreta beskrivningar av samarbeten med viktiga externa aktörer.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Ansökans uppsatta mål för projektet bedöms vara utförligt beskrivna och stämma överens med aktuell
utlysnings förväntade resultat och effekter. För ett högre betyg krävs dock att målen svarar mot
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utlysningens samtliga förväntade resultat, vilket de inte bedöms göra. Projektets förändringsteori
innehåller detaljerade redogörelser av förväntade effekter, resultat och tillhörande indikatorer på både
organisationsnivå och individnivå. De utförligt beskrivna aktiviteterna inom projektets tre insatsområden
bedöms också ha tydlig koppling till dessa effekter och resultat. Vidare bedöms stödsökanden inför
ansökan ha gjort viktiga kartläggningar av såväl målgrupp som den egna verksamheten. Projektet har
också som plan att inhämta deltagarnas åsikter och önskemål och anpassa insatserna efter detta. Därför
görs bedömningen att projektet i hög grad utgår från målgruppens och aktörernas behov.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Stödsökanden har gjort kartläggningar och analyser av målgruppen och det är genom dessa man har
kommit fram till projektets tre insatsområden. Man har bl.a. inför ansökan genomfört enkäter och
intervjuer med projektets målgrupp. Ansökan presenterar dessutom analyser och problematiseringar av
den stödsökande organisationens ordinarie insatser, som t.ex. SFI och andra arbetsmarknadsinsatser.
Problem- och behovsanalysen bedöms dessutom innehålla relevant statistik som stödsökanden, i rollen
som problemägare, har tillgång till och möjlighet att påverka. Dessutom finns könsuppdelad statistik och
analyser som tar hänsyn till de horisontella principerna.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Den stödsökande organisationen har bedrivit ett socialfondsprojekt tidigare under denna programperiod
och varit involverade i ett flertal andra projekt som finansierats av Socialfonden. Bedömningen görs att
stödsökanden i ansökan beskrivit hur man ackumulerat intern kunskap om målgruppen samt om projekt
som arbetsform och hur detta ska användas inom detta projekt. Resursbesättningen bedöms vara väl
avvägd i förhållande till projektlogiken och önskat projektresultat. Projektet har 10 olika typer av tjänster i
projektet och i bilaga till ansökan bedöms uppdraget och ansvarsområdet för respektive tjänst beskrivas
grundligt. Dock saknas beskrivning av projektpersonalens förväntade kompetenser på individnivå.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Stödsökanden bedöms i detta projekt vara problemägare samt ansvarig för projektets målgrupp. Därför
görs bedömningen att det finns en underbyggande efterfrågan för projektet samt en tydlig mottagare av
projektresultatet. Stödsökanden bedöms också tydligt ha påvisat hur projektidén stämmer överens med
aktuella handlingsplaner och planerade initiativ. Många för målgruppen relevanta delar inom
kommunens organisation är ska involveras i projektet - utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen,
enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenutbildningen, kulturförvaltningen samt socialförvaltningen.
Projektet ska också samarbeta med kommunens allmännyttiga bostadsbolag, för att öka möjligheterna
att nå ut till målgruppen. Dock görs bedömningen att det saknas relevant samverkan med aktörer utanför
kommunens regi, som t.ex. Arbetsförmedlingen, näringsliv eller vård.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Genom grundliga redogörelser av förändringsteorin bedöms kopplingarna mellan planerade aktiviteter
och förväntade prestationer och resultat vara tydliga. Detta bedöms bidra till en ökad utvärderingsbarhet.
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Målen bedöms vara gediget beskrivna, men vissa kvalitativa mål behöver specificeras i analys- och
planeringsfasen. Vidare bedöms ansökan innehålla såväl utpekade resurser som tydliga planer för intern
uppföljning och utvärdering. Ansökan beskriver t.ex. olika uppföljningsmodeller, system och verktyg för
utvärdering som planeras användas i projektet. När det gäller den externa utvärderingen bedöms dock
planerna vara något kortfattade och det bedöms inte framkomma tydligt hur denna utvärdering ska bidra
till ökad måluppfyllelse.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Integreringen av de horisontella principerna är tydligast i problem- och bakgrundsanalysen.
Bedömningen görs dock att detta perspektiv endast redogörs på en övergripande nivå i projektets övriga
delar. T.ex. bedöms målen som kopplas till de horisontella principerna vara något otydliga och fåtaliga.
Enligt planer som redogörs i ansökan kommer projektet integrera socialt hållbarhet och därigenom jobba
för att öka målgruppens inkludering i samhället och därmed bidra till lika möjligheter. Bedömningen görs
att projektet, genom sitt upplägg med involvering av flera viktiga delar av den stödsökandes
organisation, har goda möjligheter att uppnå strukturellt resultat avseende de horisontella principerna,
enligt utlysningens krav. Dock behöver detta arbete tydliggöras under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Projektets beräknade kostnad per deltagare om 54 740 kr är under genomsnittet för projekt inom aktuell
utlysning. Med bakgrund av de beskrivna aktiviteterna görs också bedömningen att deltagande
individerna får ta del av relativt mycket insatser inom projektet. Det bedöms också finnas goda
förutsättningar för implementering av resultat/förändring av arbetssätt i ordinarie verksamhet efter att
projektet är slut, framförallt då stödsökanden är problemägare och har involverat flera viktiga delar av
den stödsökandes organisation i projektet.
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PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och
män som står långt från arbetsmarknaden
Projekt: Ung Kraft i Borås
Sökande organisation: Rädda Barnen
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 25

Bilaga 12
Ärendenummer 41

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Ung kraft i Borås

Sökande organisation

Rädda Barnen

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00557

Utlysning; namn och diarienummer

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv: 2020/00287

Programområde/mål

Programområden 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Unga ensamkommande som fyllt 18 år, majoriteten killar men
även tjejer, flertalet omfattas av den sk Nya Gymnasielagen,
men det kan även finnas ett fåtal unga vuxna som fått tillfälligt
uppehållstillstånd på grund av särskilt skyddsbehövande eller
flyktingstatus.

Antal deltagare

150, varav 9 kvinnor och 141 män

Projektperiod

2021-01-01 – 2022-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 månader

Sökt stödbelopp

1 670 382 kr

Total projektbudget

3 553 869 kr

Samverkar/samarbetar med

Nätverket Agape Borås och Borås Stad

Samordnare

Helena Rydén

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Genom Ung Kraft i Borås vill Rädda Barnen bidra till hållbar försörjning och varaktig integration i
arbetslivet för unga 18-22 år, som kom till Sverige som ensamkommande barn. De unga har behov av,
och efterfrågar, stöd för att må bättre, bli en del av samhället och få ett arbete. Att redan under
studietiden komma i kontakt med, och få in en fot på arbetsmarknaden ökar möjligheterna till det. Ung
Kraft i Borås baseras på tre interagerande delar för att öka de ungas delaktighet på arbetsmarknaden :1)
Kunskap & kompetens, 2) Nätverk & arbetsliv, samt 3) Psykosocialt stöd i vardagen. Deltagarna kommer
erbjudas både grupp-och individstöd då det har visat ge störst effekt. På individnivå förväntas Ung Kraft i
Borås resultera i förbättrad hälsa och självkänsla, mer kunskap om arbetsmarknaden, ökade
kompetenser och större nätverk som kan leda till arbete. Långsiktigt förväntas projektet öka
sysselsättningen hos unga samt minskade samhällskostnader.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Agape Borås driver en Mötesplats i Borås för målgruppen där utgångspunkten är att målgruppen ska ha
en fast punkt varje vecka att gå till. Syftet med Mötesplatsen är att öka målgruppens delaktighet,
inkludering och trygghet. Mötesplatsen kommer att vara grunden för projektet och det är där de
stödjande instanserna till största del kommer att utföras. Mötesplatsen är redan etablerad och många i
målgruppen besöker den regelbundet. En viktig del i drivandet av Mötesplatsen är att ungdomar från
målgruppen är med och utformar och driver den. Rädda Barnens lokalförening i Borås, i samarbete med
Agape Borås, jobbar redan med att stötta målgruppen i deras studier och med psykosocialt stöd. De har
även påbörjat att i liten skala att få in ungdomarna i praktik eller arbete, både under studierna samt efter
avklarade studier. För att kunna växla upp och hålla ihop arbetet med att få in de unga i arbete behövs
resurser som finns där kontinuerligt och som jobbar strategiskt på flera nivåer samtidigt, vilket inte är
möjligt på volontärbasis. Eftersom volontärerna har en viktig funktion i stöttandet av det psykosociala
måendet behövs det ett komplement av personer som kan ägna mest fokus åt att skapa möjligheter för
att få in de unga vuxna i arbete.
Projektet bygger på att ge intensifierat stöd som sker både genom gruppverksamhet och individstöd.
Projektets anställda kommer jobba med att stötta, coacha och vägleda de unga och kartlägga de ungas
kompetenser. Arbetet kommer att utgå från den redan gjorda kartläggningen kring de ungas utbildningar
samt förväntade avslutade studier för att kunna matcha och marknadsföra gentemot arbetsgivare.
Arbetet med arbetsgivare kommer att göras genom att införskaffa branschkunskap om de branscher
som är aktuella. Agape Borås jobbar redan med att hitta så kallade branschmentorer som kan vara en
länk till arbetsgivare inom en viss bransch samt komma med tips och råd vad som krävs för att få arbete
inom den branschen. Ett mål är att rekrytera fler branschmentorer i projektet. Kontakt ska tas med
arbetsgivare som matchar den bas av arbetssökande som finns inom projektet enligt kartläggningen
kring vad individerna inom målgruppen studerar och när de förväntas avsluta sina studier. Goda
relationers ska skapa med arbetsgivare genom möten, studiebesök och rekryteringsträffar och det är vid
dessa tillfällen som en matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande ska ske.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntat resultat efter projektets slut,
på individnivå
• Öka individens egenmakt = ökat empowerment och självförtroende på individnivå
• Ökad kunskap om de möjligheter som samhället erbjuder.
• Ökad kunskap, kapacitet och kompetens för att klara studier på gymnasienivå och få ett arbete
för vidare uppehållstillstånd.
• Ett flertal individer ska ha fått hjälp med matchning av arbetsgivare och på så vis kommit i arbete
eller praktik
På organisationsnivå:
• Nya strukturer för samverkan på lokal nivå mellan olika aktörer för att underlätta individers
etablering där
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•
•
•

Öka sysselsättningsnivån för målgruppen nyanlända unga i Borås
Minska antalet unga som riskerar att hamna i gruppen unga papperslösa i Boråsområdet
Fler branschmentorer samt kontakter med arbetsgivare

Målet är att 30% av ungdomarna i projektets verksamhet ska ha fått en praktik eller anställning vid
projektets slut.
Projektets styrkor bedöms vara
- att Rädda Barnen och organisationerna inom Agape Borås har en god kännedom om
målgruppens situation och behov från att under en lång tid arbetat med unga ensamkommande,
- att ett arbete på volontärsbasis redan görs och som kommer att nyttjas inom projektet, samt att
- en mötesplats redan finns etablerad och som används av målgruppen.
Projektets svaghet och risk för genomförandet bedöms vara att branschmentorer och
arbetsgivarkontakter inte är fastställda i samband med ansökan. Detta finns även upptaget som risk i
ansökan. Under beredningen har Rädda Barnen svarat att under analys- och planeringsfasen ska en
plan tas fram över vilka samverkanspartners och potentiella arbetsgivare som ska kontaktas och knytas
an till projektet och hur detta ska göras. Om inte ett uppstartsmöte genomförts under hösten 2020 med
de aktörer som Rädda Barnen vill ska ingå i de nätverk som ska bildas runt de unga så ska detta möte
bestämmas och aktörerna i nätverket ska bjudas in. Vidare uppger sökande att Rädda barnen redan har
en hel del kontakter med Borås många lager och logistikföretag, men att de vill systematisera detta
samarbete. De har även plan att upparbeta kontakter inom vård- och omsorg, inom kommunen, regionen
och hos privata arbetsgivare.
Det kan tas för sannolikt att en del av målen på individ och på organisationsnivå kan uppnås, men att
bedöma potentialen för att 30% av de unga vid projektslut har fått praktik eller anställning anses vara
svårt, särskilt i förhållande till rådande arbetsmarknadsläge.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd
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Motivering: Problem och behovsbeskrivningen och förväntade resultat bedöms att vara i linje med
aktuell utlysning och knyter an till utlysningens förväntade resultat unga som står långt ifrån
arbetsmarknaden kommer i, eller närmar sig, arbete eller utbildning och prövning eller utveckling av
nya eller befintliga metoder i syfte att möta målgruppens behov. Omdömet landar i godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Målgruppen är avgränsad och specifik, således även beskriven problem- och behovsanalys
som bedöms som relevant och angelägen. Särskilda insatser i ordinarie system saknas för
målgruppen. Stöd och nätverkskontakter är avgörande faktorer för målgruppens möjligheter till att få en
varaktig anställning för att få stanna i Sverige. Omdömet begränsas till godkänd då det inte finns en
fördjupad analys ur ett arbetsgivarperspektiv.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Rädda Barnen bedöms att vara en van projektägare, däribland för socialfondsprojekt, men
inte i Västsverige i nuvarande programperiod. Rädda Barnen och organisationerna som ingår i Agape
har under många år arbetat med målgruppen och bedöms således ha god kunskap och kompetens för
att arbeta med de unga. För arbetsgivarkontakter kommer Borås stad att nyttjas samt de
nätverkskontakter som finns i organisationerna. De lokala projektmedarbetarna kommer att rekryteras
utifrån att de redan har ett väl uppbyggt nätverk i Borås med relevanta aktörer och mycket god
kännedom om målgruppen. Sammantaget bedöms det finnas relevant kapacitet och kompetens för att
genomföra projektet. Omdömet blir godkänd då det bedöms föreligga en osäkerhetsfaktor och risk
avseende att nätverks- och arbetsgivarkontakter inte är fastställt inför ansökan.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektidén bedöms att vila på förankring hos projektägande organisation, nätverket Agape
Borås och Borås Stad. Detta styrks genom inkomna avsiktsförklaringar. En styrgrupp kommer att
upprättas där representanter från dessa organisationer kommer att ingå. Sökande bedöms visa på
ägarskap för frågan. Projektverksamheten är en utveckling av pågående arbete med att främja
målgruppens etablering i samhället. Löpande återföring av lärande och resultat från projektet kommer
därför att tillvaratas och spridas inom organisationen i syfte att utveckla ett bättre mottagande och
samhällsetablering för asylsökande och nyanlända. Modellen avses att användas vidare som en del av
Rädda Barnens ordinarie verksamhet ifall metoden visar sig vara framgångsrik. Utöver målgruppen och
Rädda Barnen är mottagare av projektresultatet också de lokala och regionala samverkansparter.
Sammantaget bedöms ovan att visa på god förankring, ägarskap och mottagare av resultat, men även
här landar omdömet i godkänd på grund av bristande förankring och etablering av nätverks- och
arbetsgivarkontakter.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektets verksamhet och formulerade förväntade resultat bedöms både kvantitativt och
kvalitativt vara utvärderingsbara och indikatorer finns framtagna. Sökande beskriver hur de avser att
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kontinuerligt arbeta med uppföljning, mål och resultatstyrning utifrån metoden MEAL (Monitoring,
Evaluation, Accountability och Learning). Sökande uppger att de under analysfasen kommer att
undersöka om behov finns av extern utvärderare eller om utvärderingen kan göras internt inom Rädda
Barnen. Omdömet landar i godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna bedöms godtagbart beaktade utifrån analys av målgruppen och
planerade insatser. Majoriteten av individer i projektets målgrupp är unga män, men det finns även ett
fåtal unga kvinnor. Projektet kommer vara noga med att uppmärksamma kvinnornas behov så att de
erbjuds och kan ta del av samma insatser som männen. Tillgängligheten bedöms vara beaktad utifrån
individuella behov tillsammans med tillgänglig information och anpassad kommunikation samt
tillgängliga lokaler.
Målgruppen kommer att få en grund i frågor gällande jämställdhet och diskriminering och
branschmentorer inom projektet kommer att nyttjas för att överbrygga och synliggöra normer och
värderingar som är vanliga inom den specifika branschen.
I analys- och planeringsfasen ska plan för uppföljning och dokumentation kring de horisontella
principerna tas fram. Projektpersonalen och samverkanspartners ska få utbildning/workshop för att
säkerhetsställa kompetensen från projektets första tid. Sökande uppger att Rädda Barnen har
kompetens gällande jämställdhets, tillgänglighets-, ickediskrimineringsperspektiven och normkritiskt
förhållningssätt och kommer att stå för utbildningen själva tillsammans med andra aktörer. Den
sammanvägda bedömningen landar i godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnaden per deltagare är 23 700kr och bedöms låg i förhållande till vinningen för
individen och för samhället. Vidare vägs in i bedömningen betydelsen av nyttjandet av volontärsstödet
och att projektpersonal fokuserar kontakter med arbetsgivare. Detta bedöms visa på sparsamhet samt
ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av resurser. Då insatserna bedöms relativt enkla i sitt slag
kan det innebära, vid projektframgång, goda förutsättningar för implementering och spridning.
Omdömet blir därför väl godkänd.
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Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:2
Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.3 Underlätta inträdet på arbetsmarknaden n

Ärendenummer

Dnr

Sökande/Projektnamn

1

2020/00554

SDF Västra Göteborg/
Vamos

2

2020/00553

Samordningsförbundet i
Halland/ PROGRESS

3

2020/00545

Samordningsförbundet
Västra Skaraborg/ Cresco
Creare

4

2020/00547

Svenljunga Kommun/ Nytänk
2.0

5

2020/00560

Delsumma
Medborgarskolan Region
Väst/ MOTUS
Delsumma
SUMMA
Utlyst belopp

Sökt
belopp
SEK

Bilaga 13

Förslag till prioritering

7 998 570 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Vamos uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (72%).
9 086 510 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. PROGRESS uppfyller prioriteringsgrunderna väl (68%).

18 303 142 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Cresco Creare uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (62%).
6 163 161 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Nytänk 2.0 uppfyller
prioriteringsgrunderna (56%).
41 551 383
13 270 859 Prioriteras inte
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. MOTUS uppfyller
prioriteringsgrunderna (50%).
13 270 859
54 822 242
50 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 13

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och
män som står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projekt: Vamos
Sökande organisation: SDF Västra Göteborg
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 36

Bilaga 13
Ärendenummer 11

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Vamos

Sökande organisation

Göteborgs Stad, Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00554

Utlysning; namn och diarienummer

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, dnr 2020/00444

Programområde/mål

Programområde 2/mål 2.3

Målgrupp
Antal deltagare

Långtidsarbetslösa med ohälsa och/eller beroendeproblematik,
18–55 år med fokus på målgruppen 18–30 år.
200 deltagare (100 kvinnor och 100 män)

Projektperiod

2021-02-01 - 2023-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

7 998 570 kr

Total projektbudget

11 943 498 kr

Samverkar/samarbetar med

Stadsdelsförvaltningen Askim Frölunda Högsbo,
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och Göteborgs kyrkliga
Stadsmission

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet (förkortad version)
Vamos - val av möjligheter och sysselsättning syftar till att individer med en sammansatt problematik ska
närma sig den öppna arbetsmarknaden. Inom målgruppen prioriteras unga, personer med
beroendeproblematik samt långtidsberoende av försörjningsstöd. Genom att utgå från deltagarens
behov och utgångsläge kommer coacher matcha det stöd som behövs till varje individuell deltagare.
Kompetens kring arbetsmarknaden och hur man kan arbeta med denna målgrupp kommer stärkas hos
socialtjänst och arbetsgivare. För att konkretisera detta arbete utvecklas, tillsammans med målgrupp och
arbetsgivare, en bemanningsenhet där målgruppen och arbetsgivare får särskilt stöd för att matchas
med varandra och våga ta chansen att satsa. Projektet kommer bidra till en mer inkluderande
arbetsmarknad och en mer testad och vidareutvecklad metod för individanpassade insatser med fokus
på den öppna arbetsmarknaden.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade projektresultat:
-

25 % av deltagarna kommer ut i arbete eller studier
50 procent av deltagarna upplever att de har förbättrat sin situation och livskvalitet
20 personer har fått arbete genom bemanningsverksamheten
Deltagare med beroendeproblematik har fått fler verktyg för att hantera sin problematik i
relation till arbete
Minst 20 arbetsgivare har haft kontakt med projektet och deltagare
Ett uppföljningssystem för deltagarnas progression i projektet har tagits fram
Socialtjänsten har utvecklat arbetat med målgruppen med beroendeproblematik utifrån ett
sysselsättningsperspektiv
Etablerad kontakt med arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden

Projektets styrka bedöms vara det tydliga fokuset på insatser mot sysselsättning och att det utgår från
tidigare erfarenheter, såsom exempelvis ESF-projektet Manage Your Health. Samverkan med
Göteborgs kyrkliga Stadsmission och dess arbetsgivarkontakter bedöms kunna stärka fokus mot
sysselsättning. En för Göteborg stadengemensam referensgrupp avses bildas med andra projekt som
eventuellt får stöd i aktuell utlysning, i syfte att stärka resultatspridning och lärande. Projektets
struktur som avser att ligga nära ordinarie verksamhet bedöms ge förutsättningar för en
implementering av projektresultaten.
Projektansökan bedöms sammantaget hålla en godkänd nivå med problem- och behovsanalys som
är utvecklade på ett bra sätt. Projektet bedöms vara väl förankrat med god projektlogik och därmed
ha god potential att nå förväntade resultat och effekter.
Justeringar av bland annat antal månader i analys-och planeringsfas har gjorts under beredning av
ansökan, liksom viss förändring av start och slutdatum. Dessutom hade sökande lagt vissa poster
dubbelt vilket vid korrigering innebar att ESF-stödet minskades med cirka 100 000 kr.
Projektet planerar att ha ett transnationellt utbyte inom projektet, med fokus på metodutbyte och
lärande. Fokus för utbytet skulle kunna vara målgruppen med beroendeproblematik och
tjänstedesign. Köpenhamns kommun och Stadsdelen Newham i London pekas i ansökan ut som
intressanta parter för ett sådant utbyte, projektet och avser att under analys- och planeringsfasen att
ta vidare kontakt med dessa aktörer för att planera ett utbyte. Bedömningen är att ett sådant utbyte
potentiellt skulle kunna ge ett mervärde för projektet.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Projektets mål och planerade resultat bedöms vara väl i linje med de efterfrågade
resultaten i aktuell utlysning och därigenom bedöms projektet kunna bidra till utlysningens och
socialfondsprogrammets måluppfyllelse. Sammantaget gör detta att ansökan bedöms som
motiverad och kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Problem- och behovsanalysen bedöms vara väl underbyggd och de utmaningar som
finns avseende målgruppens behov och deltagande verksamheters utvecklingsbehov finns väl
beskrivna i ansökan, med könsuppdelad statistik. Problemområdena som beskrivs väl i ansökan är
målgruppens heterogenitet med fysisk och psykisk ohälsa, språksvårigheter, beroendeproblematik,
och att dessa individer slussas mellan olika instanser och det finns behov av vidareutvecklade
arbetssätt och bättre samverkan mellan berörda parter. Ansökan hänvisar till forskning och
rapporter och erfarenheter från tidigare insatser på området som ESF-projektet Manage Your
Health. Urvalskriteriet bedöms mot bakgrund av ovanstående som väl godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektorganisationen bedöms hålla en god nivå avseende operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga och vara ändamålsenligt resurssatt. I ansökan finns en god beskrivning av
projektorganisationen, som bedöms ha en sammansättning av kompetens och erfarenhet som
bedöms behövas i denna typ av projekt med projektets mål och resultat. Beskrivningar av
uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter finns i ansökan. Sammantaget bedöms kriteriet som väl
godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet bedöms var väl förankrat hos de samverkande parterna genom att
avsiktsförklaringar har inkommit. Projektet och projektidén bedöms vara efterfrågade. Ansökan
pekar på projektägare och samverkanspartnerna som de primära mottagarna av resultatet, men
också Arbetsförmedlingen, Göteborgsregionen mfl. Projektet bedöms avseende detta
urvalskriterium vara uppfyllt på en godkänd nivå.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Till ansökan har ett verktyg för förändringsteori lämnats in som på ett godkänt sätt
beskriver projektets logik och som bedöms relevant med bakgrund av problem- och behovsanalysen
Projektets planerade resultat bedöms kunna vara utvärderingsbart men en ytterligare konkretisering
av mål och indikatorer ska göras under analys- och planeringsfasen. I ansökan finns en beskrivning
av hur projektet ska följas upp och utvärderas på olika nivåer och hur resultatet ska användas.
Resurser för uppföljning och utvärdering som bedöms som rimligt beräknade finns avsatta i budget
och ansvar hos personal. En lärande utvärdering ska upphandlas. De krav som finns i utlysningen
bedöms vara uppfyllda och kriteriet bedöms därför som godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: I ansökan finns det en viss jämställdhetsanalys som del av problembeskrivningen.
Projektet har angett mål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet inom projektet och har visat
på indikatorer för att kunna följa upp och utvärdera målen. Aktiviteter är planerade och det finns en
koppling mellan analys, mål, aktiviteter, och förväntade resultat och effekter. Projektet bedöms ha
tillgång till jämställdhetskompetens inom projektet och dess samverkansaktörer. Projektet bedöms
därmed ha potential att nå upp till programmets och ESF- förordningens jämställdhetskrav och krav
avseende likabehandling och kriteriet bedöms därmed som godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Den genomsnittliga deltagarkostnaden bedöms som rimlig, cirka 46 000 kr per
deltagare vilket bedöms som relativt lågt i ett projekt av denna typ med en svårare målgrupp att
uppnå resultat på individnivå. Projektansökan innehåller ett tydligt projektupplägg och resurserna
bedöms vara ändamålsenligt dimensionerade. Då stora delar av projektverksamheten ligger så nära
den verksamhet som bedrivs bedöms potentiella goda resultat kunna absorberas och också kunna
föras vidare inom organisationerna. Projektet och dess resultat bedöms sammantaget ha god
kostnadseffektivitet och kriteriet därför som väl godkänt.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 13

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och
män som står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projekt: PROGRESS
Sökande organisation: Samordningsförbundet i Halmstad
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)
Summa 34

Bilaga 13
Ärendenummer 21

Diarienummer: 2016/00014–28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Progress

Sökande organisation

Samordningsförbundet i Halland

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00553

Utlysning; namn och diarienummer

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, 2020/00444

Programområde/mål

Programområde 2, specifikt mål 3

Målgrupp

Individer i åldern 16–64 år som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

Antal deltagare

300 varav 170 kvinnor och 130 män

Projektperiod

2021-02-01 – 2023-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2021-02-01 – 2021-04-30, 3 månader

Sökt stödbelopp

9 086 510 kr

Total projektbudget

13 566 510 kr

Samverkar/samarbetar med

Inom Samordningsförbundet samverkan med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och
kommunerna i Halland

Samordnare

Pernilla Hofmann

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet PROGRESS ska stödja kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknad och/eller studier
att nå ett arbete/studier eller att närma sig arbetsmarknaden. Att individer hamnar i utanförskap beror
många gånger på avsaknad av evidensbaserade metoder att följa individernas progression mot
arbete/studier och bristande samverkan mellan myndigheterna.
PROGRESS avser att överföra de evidensbaserade metoderna samt kunskapen från den omfattande
forskningsstudie som genomförts av Vaeksthusets Forskningscenter i BIP-projektet. Någon liknande
evidensbaserad forskning över verksamma ingredienser för att individer långt från arbetsmarknaden ska
nå arbete/studier finns inte i Sverige.
På svenska har vi valt att kalla metoden och verktyget SKAPA - Skattning av progression mot arbete.
Kortfattat innebär arbetssättet att låta deltagaren få olika typer av insatser parallellt, att ha kontinuitet
med samma handledare samt att handledaren har en hög tilltro till att deltagaren ska kunna nå ett
arbete/studier. Man använder sig av ett skattningsinstrument utifrån områdena Typ av arbete, Klara ett
arbete, Kompetens, Vardag/nätverk, Samarbetsförmåga och Hälsa. Skattningen sker regelbundet under
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projekttiden och på så sätt säkerställer man att varje deltagare hela tiden har en individanpassad insats
eller aktivitet. Den aggregerade informationen utifrån självskattningarna kommer att ge underlag
projektutveckling och verksamhetsutveckling. PROGRESS kommer vara en regional utvecklingshub för
SKAPA för att utveckla insatser och verksamheter inom området för Samordningsförbundets alla parter
och för samverkan.
PROGRESS är ett så kallat "pärlbandsprojekt" efter det tidigare ESF-projektet PARADIGM. PROGRESS
kommer ta tillvara på de goda metoder och arbetssätt som vuxit fram ur det och tidigare projekt och
insatser. I PROGRESS vill vi föra samman det bästa av både PARADIGM och
Individsamverkansteamen.
PROGRESS vill stärka de fem Individsamverkansteamen med en gruppverksamhet som möjliggör att
deltagaren kan komma igång med sin arbetslivsinriktade rehabilitering och utifrån sina egna
förutsättningar påbörja sin rörelse mot arbete eller studier. PROGRESS vänder sig till hallänningar i
behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer stärka det lokala utbudet samtidigt som det ger en
likvärdig rehabilitering i samverkan för alla åldersgrupper, var de än bor i Halland.
PROGRESS planeras kunna ge stöd till 270-300 deltagare i åldrarna 16-64 år i Halland. När projektet
avslutas kommer arbetssättet tas över av Samordningsförbundets ordinarie insatser i
Individsamverkansteamen.
Inom PROGRESS kommer vi också att utforska och utveckla digitala sätt att nå samarbete med
näringsliv och arbetsgivare för att matcha deltagare till rätt arbetsgivare.
Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Ansökan utgår från att det behövs fler metoder och arbetssätt för att rusta och motivera personer till att
våga tro på en framtid i arbete så att de får redskap att ta ansvar för sin rehabilitering och de studier som
eventuellt krävs för att nå arbete. Detta behov gäller främst de som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden och har en sammansatt problematik. Ett syfte med projektet är därmed att utveckla och
pröva nya metoder för att öka övergångarna till arbetsmarknaden för målgruppen.
Projektets mål:
•
•
•
•

300 personer ska delta i projektet
Kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden stärks
Kvinnor och män med psykisk ohälsa får lättare att återgå till arbetsmarknaden
Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer för att möta målgruppens behov

Resultat och effekter av projektet
Individnivå:
•
•
•
•

20 % av deltagarna ska efter projektet ha ett arbete eller börjat studera
50 % av deltagarna ska efter projektet vara redo för ordinarie verksamheters arbetsrehabiliterande
insatser
70 % av deltagarna ska efter projekttiden känna förbättrad hälsa, stärkt självkänsla, ett aktivare
samhällsdeltagande samt ökad egenmakt
100 % av alla deltagare ska ha en synkroniserad handlingsplan
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Projektnivå:
•
•
•
•

Utveckling av en ny metod och arbetssätt i insatser inom Samordningsförbundet i Halland
Tätare koppling mellan samverkansaktörer
Införande och användande av SKAPA progressionskort som metod
Utveckling av uppföljningsparametrar

Organisationsnivå:
•
•
•

Underlättad väg till arbete/studier genom en sömlös samverkan med utgångspunkt i individens
behov
Etablering av ny och sammanhållen samverkansstruktur i hela Halland
SKAPA blir ett redskap som används i alla insatser inom Samordningsförbundet och som kan
spridas till arbetsmarknadsenheter regionalt och nationellt för att följa progression mot
arbete/studier.

Projektansökan bedöms sammantaget hålla en väl godkänd nivå med problem- och behovsanalys som
är utvecklade. Projektet bedöms vara väl förankrat och ha en projektlogik och därmed ha god potential
att nå förväntade resultat och effekter.
Budget är något högre än den i projektrummet inkomna budgeten vilket beror på problem i systemet vid
tillfället för sista ansökningsdag.
Projektet planerar att ha ett transnationellt utbyte och har upparbetad kontakt med Vaektshusets
Forskningscenter i Danmark för utbyte kring erfarenheterna av SKAPA och deras forskningsresultat. De
undersöker även utbyte med Tyskland och har en kontakt där. Utbytet bygger på digitala möten och
workshops. Det finns även intresse av att skapa kontakta med Nederländerna. Det transnationella
utbytet bedöms kunna ge ett mervärde för projektet.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Ansökan bedöms presentera en tydlig logik för angivna förväntade resultat i utlysningen.
Aktiviteterna bygger på gruppverksamhet med inslag av individuella aktiviteter och kriteriet bedöms som
väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan utgår från att nya metoder behöver utvecklas, tillämpas och prövas för att öka
övergångar till arbete för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Problem- och
behovsanalysen ger en fördjupad bild av målgruppen och innehåller könsuppdelad statisk. I projektet
kommer SKAPA progressionskort, som utgår från en dansk evidensbaserad forskningsstudie, att prövas
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och utvecklas i en svensk kontext. Projektidén bedöms relevant och genomförbar i förhållande till
problem- och behovsanalysen. Bedöms som väl godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren har erfarenhet av att driva ESF-projekt och det finns kompetens och
upparbetade rutiner som kommer att användas i projektet. Projektpersonalen bedöms ha relevant
kompetens och resurserna är ändamålsenliga. Resurssättningen överensstämmer med projektlogik och
önskat resultat. Kriteriet bedöms som väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet bygger vidare på det tidigare projektet Paradigm och har förankrats i
Samordningsförbundets styrelse, som består av representanter för Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommunerna i Halland samt Region Halland. Styrgruppen ska bestå av personer
med mandat att fatta beslut och implementeringsarbete kommer att påbörjas samtidigt med projektet.
Bedömningen landar i väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektet har resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. Extern utvärderare ska
upphandlas. Uppföljning och utvärdering finns beskrivet i ansökan och kriteriet bedöms som godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projektet uppfyller kraven avseende de horisontella principerna. I syfte att skapa en mer
inkluderande och jämställd arbetsmarknad kommer projektet att arbeta med normer, stereotyper och
fördomar. Det finns angivna mål för arbetet med tillgänglighet, icke-diskriminering och jämställdhet.
Bedöms som väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Målgruppen för utlysningen bedöms som resurskrävande och personalintensiv, då de står
långt från arbetsmarknaden. Deltagare planeras lägga 10–13 timmar per vecka i gruppverksamhet plus
kontinuerliga individuella samtal för skattning, vilket ger dem relativt mycket nedlagd tid. Varje personal,
utöver projektledare och projektadministratör, arbetar med i snitt 8,6 deltagare var under hela
projektperioden. Kostnaden per deltagare är 45 222 kr, vilket bedöms rimligt utifrån målgrupp och
insatser och bedömningen landar i väl godkänt.

4

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 13

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och
män som står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projekt: Cresco Creare
Sökande organisation: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)
Summa 31

Bilaga 13
Ärendenummer 31

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Cresco Creare

Sökande organisation

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00545

Utlysning; namn och diarienummer

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, dnr 2020/00444

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.3

Målgrupp

Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden med psykisk
ohälsa, missbruk och/eller är utrikesfödda i åldrarna 15-64 år.

Antal deltagare

370, varav 190 kvinnor och 180 män

Projektperiod

2021-01-01—2023-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2021-01-01—2021-03-31, 3 månader.

Sökt stödbelopp

18 303 141

Total projektbudget

27 339 630

Samverkar/samarbetar med

Försäkringskassan, Lidköpings kommun, Essunga kommun,
Vara kommun, Skara kommun, Skövde kommun, Karlsborg
kommun, Tibro kommun, Hjo kommun, Tidaholm kommun,
Götene kommun

Samordnare

Cecilia Lillieroth Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Cresco Creare - Växa & utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria
insatser. Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av
individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Projektet avser testa och
utveckla BIP-modellen till en “Skaraborgsmodell". 370 individer från 10 olika kommuner i Skaraborg med
försörjning antingen från kommunen eller från Försäkringskassan kommer att delta i projektet. Projektet
kommer att arbeta med deltagare i behov av stöd inom målgrupperna; psykisk ohälsa,
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missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler individer når arbete/studier
med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
I ansökan beskrivs att projektet önskar skapa ett erfarenhetsutbyte med BIP-projektet i Danmark om
möjlighet finns. Någon vidare beskrivning av det transnationella samarbetet finns inte.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, som är projektägare, vill med projektet Cresco Creare
arbeta utifrån den danska Bip-studien som använder sig av kombinerade insatser i sitt arbete med
arbetslösa individer, som ofta har en sammansatt problematik, med delmål på vägen mot ett arbete.
Målgruppen utgörs av individer med psykisk ohälsa, missbruk och/eller är utrikes födda och många
har en sammansatt problematik. Genom progressionskort, där individens sammantagna behov
kartläggs, vill projektet arbeta med flera insatser samtidigt som utifrån BIP-studiens resultat visat göra
en väsentlig skillnad i vägen mot ett arbete för individen. Arbetet med BIP-modellen och
progressionskort ska utmynna i en gemensam ”Skaraborgsmodell”. Vidare ska projektet arbeta med
samverkan mellan deltagande organisationer för att nå en samsyn i arbetet med målgruppen.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg vill även med projektet nå ut till näringslivet och till ideell
sektor för ökad samverkan och en näringslivskoordinator finns resurssatt för dessa insatser.
Projektets ledord är flexibilitet och fördomsfrihet vilka ska genomsyra projektverksamheten på alla
nivåer.
Förväntade resultat:
-

30 % av deltagarna har fått ett arbete eller påbörjat studier
50 % av deltagarna har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder
Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90 % fått en mer strukturerad vardag.
Deltagarna har fått ett flexibelt och fördomsfritt stöd.
Samverkan och kunskap om varandra har ökat hos parterna i Skaraborg samt gentemot
lokalt näringsliv och ideell sektor.

Förväntade effekter, kort sikt:
-

Deltagarna tjänar egna pengar och självständigheten har ökat.
Klienter med försörjningsstöd har minskat.
Sjukpenningtalet har gått ned.
Det är färre med aktivitetsstöd i behov av en insats.
Individer med offentlig försörjning får ett fördomsfritt och flexibelt bemötande på
Arbetsmarknadsenheterna i Skaraborg.
Samverkan mellan parterna har förbättrats och deltagarna får del av insatser snabbare.
En Skaraborgsmodell med BIP progressionskort används i alla kommuner.
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Förväntade effekter, lång sikt:
-

Deltagarna bidrar till vårt gemensamma samhälle genom arbete.
Helårsekvivalenterna i Skaraborg har minskat.
Färre individer har offentlig försörjning i Skaraborg.
Utrikesfödda kommer snabbare i arbete.
Flexibilitet och fördomsfrihet är en självklarhet i myndighetssamverkans alla delar.

Projektets styrkor:
- Den metod som beskrivs med individuella progressionskort och kombinerade insatser där tydliga
delmål finns uppsatta på vägen, som ska genomföras i arbetet med deltagarna, och som uppvisat
goda resultat i tidigare studier.
Projektägaren bedöms ha goda möjligheter att nå uppsatta mål och effekter utifrån den beskrivning
som ges i projektansökan kring de individuella insatserna samt det arbete med metoder,
metodutveckling och samverkan som ska genomföras. Projektet bedöms vara väl förankrat vilket
bidrar till ökade möjligheter till implementering i förvaltningarna. De insatser som ska göras, både på
individnivå och på organisatorisk nivå, är konkret beskrivna, är relevanta, genomtänkta och
genomförbara. Utifrån den problem- och behovsanalys som presenteras i ansökan bedöms även
målgruppen och de insatser som beskrivs relevanta.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Projektet ska genom kartläggning av individen och individuella progressionskort med
tydliga delmål arbeta för att varje individ ska nå eller komma närmare arbetsmarknaden, arbete eller
studier. Vidare ska projektet arbeta mot ökad samverkan inom deltagande organisationer samt med
metodutveckling där en gemensam modell för arbetet med målgruppen utarbetas inom regionen.
Projektet vill även arbeta för attitydförändringar utifrån en mer inkluderande arbetsmarknad där
fördomsfrihet utgör ett av projektets nyckelord. Målgruppen och dess behov redogörs för i problemoch behovsanalysen och de planerade insatser som beskrivs bedöms möta målgruppens behov väl.
Planerade insatser bedöms ligga väl i linje med projektets förväntade mål och resultat.
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Sammantaget bedöms projektets mål och förväntade resultat bidra väl till utlysningens och till
programmets mål. Bedömningen är väl godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Problem- och behovsanalysen bedöms vara väl underbyggd och pekar tydligt ut de
utmaningar som finns i regionen samt belyser även de regionala skillnader som finns mellan de
deltagande kommunerna. Behovet styrks av statistik på regional och nationell nivå, där viss statistik
är könsuppdelad. Analysen kopplas ihop med målgruppen och behovet av insatser för denna.
Analysen belyser även de regionala skillnader som finns mellan de deltagande kommunerna utifrån
målgruppen. Vidare beskrivs att den arbetsmetod som ska tillämpas på deltagande individer visat
upp framgångsrika resultat i den tidigare BIP-studien utförd i Danmark. Bedömningen är väl
godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen bedöms ha operativ-, administrativ- och ekonomisk kapacitet att
driva projektet. Projektägaren beskrivs ha en stor erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt
med planerade insatser och har även tidigare erfarenhet från ESF-projekt. Projektet är rimligt
resurssatt beaktat målgrupp och de insatser som ska genomföras. I ansökan beskrivs den
kompetens och rollfördelning som ska finnas i projektet, där delar av projektorganisationen är
identifierad och har relevant kompetens för projektgenomförandet. Projektledare ska rekryteras där
kompetens och erfarenhet av ESF-projekt och arbete med horisontella principer ska vara
meriterande. Bedömningen är väl godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet bedöms vara väl förankrat och missiv har inkommit undertecknat av behöriga
företrädare för Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Samtliga deltagande organisationer har
inkommit med skriftliga avsiktsförklaringar där deras respektive åtagande framgår. I ansökan
beskrivs det behov och den efterfrågan som finns inom organisationerna av att arbeta med
målgruppen. Styrgruppens sammansättning finns beskriven tillsammans med deras roll i projektet
som bedöms relevant. Som mottagare för resultatet nämns deltagande individer men också framtida
deltagare, arbetsmarknadsenheter och socialtjänst samt Försäkringskassan. En plan för
implementering av modell och resultat finns redogjord för och bedöms rimlig. Sammantaget är
projektet väl förankrat. Bedömningen är väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Extern utvärderare kommer att upphandlas för utvärdering och uppföljning kommer att
göras av projektpersonal. En översiktlig beskrivning över arbetet med utvärdering finns i ansökan
där det beskrivs som en del i lärandet samt ett stöd i arbetet mot förväntade resultat. Detaljerad
utvärderingsplan ska fastställas under analys- och planeringsfasen. Kostnad för utvärderare finns
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upptagen i bifogad upphandlingsplan. Projektet och dess resultat bedöms vara utvärderingsbara.
Bedömningen är godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projektet beaktar de horisontella principerna i ansökan och i analys beskrivs utmaningar.
I ansökan beskrivs att projektägaren är insatt i arbetet med jämställdhet men extern kompetens ska
upphandlas för utbildning av projektmedarbetare samt för stöd vid utformandet av insatser för att
säkerställa att perspektivet finns med på alla nivåer i projektets verksamhet. I ansökan beskrivs att
horisontella principer ska integreras i det dagliga arbetet. Projektet bedöms uppfylla kravet för
horisontella principer. Bedömningen är godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnad per deltagare uppgår till 63’ kr vilket bedöms vara en rimlig nivå utifrån
planerade resultat och aktiviteter i projektet samt utifrån målgrupp. Projektorganisation bedöms
rimligt resurssatt utifrån planerad verksamhet och omfattning samt utifrån de insatser på individnivå
som ska genomföras. I ansökan framgår att en plan finns för implementering av resultat vilket
bedöms möjligt att genomföra. Bedömningen landar i väl godkänd.
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Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och
män som står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projekt: Nytänk 2.0
Sökande organisation: Svenljunga Kommun
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 28

Bilaga 13
Ärendenummer 41

Diarienummer: 2020/00547

Underlag för prioritering
Projektnamn

Nytänk 2.0

Sökande organisation

Svenljunga kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00547

Utlysning; namn och diarienummer

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden (2020/00444)

Programområde/mål

2 - Öka övergångarna till arbete

Målgrupp

Utrikesfödda kvinnor och män i ålder 20-64 år som har
genomgått etableringsprocessen och inte har tagit till sig det
svenska språket

Antal deltagare

66 (56 kvinnor och 10 män)

Projektperiod

2021-02-01 - 2023-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3

Sökt stödbelopp

6 163 161 kr

Total projektbudget

9 199 067 kr

Samverkar/samarbetar med

Tranemo kommun samt projekten Join TWO.0 och Grön Arena
3F.

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet Nytänk2.0 är ett projekt som ska arbeta med att hitta metoder som gör att utrikesfödda
personer, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, snabbare kommer i egen
försörjning. Detta genom att deltagare kombinerar SFI, Nytänk2.0 och praktiska aktiviteter genom
suggestopedi inspirerande metoder.
I projekt Nytänk2.0 riktar vi oss mot utrikesfödda män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.
Genom tidigare projekt Nytänk har vi skaffat oss kunskaper och erfarenheter som kommer att ligga till
grund för utvecklandet av metoder. Genom att arbeta med alternativa metoder för språkutveckling, ha ett
fokus på fysisk och psykisk hälsa samt aktivt arbeta mot det lokala näringslivet vill vi få deltagarna att ta
ett steg närmre arbetsmarknaden
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Ett visst fokus kommer att vara på kvinnor med kort eller ingen skolbakgrund, som är den grupp som står
längst bort från egen försörjning. Genom att medvetet arbeta med kulturella utmaningar och kvinnors
hälsa vill vi stärka deras position i samhället och minska utanförskapet. Vi kommer att arbeta med det
svenska språket genom att förlägga delar av undervisningen i verksamheter där man arbetar praktiskt
som till exempel på Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter (Snickeriet, Vintagebutiken) och på en
bondgård.
För att ha kontroll över sitt liv i det svenska samhället krävs grundläggande kunskaper i matematik och
inom IKT. Dessa två områden kommer också att vara en del av innehållet i projektet

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Tillsammans med ansökan har stödsökande bifogat en avsiktsförklaring från Arbetsförmedlingen i
Sjuhärad. Enligt denna avsiktsförklaring skulle Arbetsförmedlingen skicka deltagare till projektet och ingå
i projektets styrgrupp. Under beredningen av projektets ansökan har det dock framkommit att denna
avsiktsförklaring inte gäller då den inte har förankrats på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Svenska
ESF-rådet har därför inte kunnat räkna med Arbetsförmedlingen som en formell samarbetspartner i
projektet. För att säkerställa att projektet uppfyller antalet planerade deltagare har stödsökanden angivit
att samtliga projektdeltagare kan komma från Tranemo och Svenljunga kommun, vars gemensamma
arbetsmarknadsenhet är ägare av detta projekt. Stödsökanden menar att de deltagare som skulle ha
skickats från Arbetsförmedlingen oftast även är aktuella för försörjningsstöd hos kommunerna, vilket
innebär att de är aktuell hos båda myndigheter. Budget har ändrats utifrån detta.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets förväntade resultat är framförallt att projektdeltagarna upplever att de kommer närmare
arbetsmarknaden eller studier och skaffar sig bättre förutsättningar för ett aktivt liv och
samhällsdeltagande. Detta planeras ske bl.a. genom målgruppsanpassade metoder för språkinlärning
samt att personal från olika instanser samverkar runt deltagarna på ett effektivt sätt. De metoder som
utvecklas i projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Personalen ska få adekvata verktyg för
arbetet med målgruppen språksvaga.
Vidare ska projektet bidra till att deltagare blir bemötta och informerade samt erbjuds stöd på ett jämlikt
sätt oavsett kön/bakgrund/sexuell läggning/funktionsvariationer. Människor med språksvårigheter ska
uppleva att projektverksamheten är anpassad till deras behov och förutsättningar. Personalen planeras
tillgodogöra sig jämställdhetskompetens och förmåga att använda kompetenserna i framtagandet av
material och i mötet med deltagaren.
Ett av projektets styrkor är att stödsökanden bedöms vara väl förberedd för ett genomförande då de
redan bedriver ett liknande projekt som avslutas precis innan detta projekt ska starta. De har också
konkreta planer för deltagaraktiviteterna samt en hög grad av integrering av de horisontella principerna i
alla projektets delar. Projektet bedöms därmed ha goda möjligheter att uppnå förväntat resultat och
effekter.
Vad som bidrar till bedömningen kring projektets potential att uppnå förväntade resultat är den uttalade
ambitionen i de uppsatta målen. Projektets uppsatta mål bedöms vara något blygsamma. Man har t.ex.
inga uttalade förväntningar att deltagarna ska komma ut i arbete eller studier eller annan
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arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Dessutom görs bedömningen att Arbetsförmedlingens oklara status som
samarbetspartner i projektet bidrar till vissa oklarheter kring projektets genomförande.
Vidare görs bedömningen att projektets planerade insatser stämmer väl överens med den beskrivna
bakgrunds- och problemanalysen och att projektets inriktning baseras på stödsökandens gedigna
erfarenheter av arbete med målgruppen. Dock saknas vissa kvantitativa uppgifter som skulle ha bidragit
till ökad tydlighet avseende behovet av projektet i de involverade kommunerna. Vid en eventuell analysoch planeringsfas kommer projektet behöva fördjupa problemformuleringen.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Projektets förväntade resultat bedöms övergripande vara i linje med aktuell utlysning. Ansökan saknar
dock mål om hur många deltagare som planeras komma ut i arbete eller studier, vilket är ett av det
förväntade resultat av aktuell utlysning. Det bedöms också förekomma vissa oklarheter i projektets
tillvägagångssätt eftersom Arbetsförmedlingen inte formellt kan garantera deltagande och det beskrivna
upplägget utgick ifrån att Arbetsförmedlingen skulle delta i projektet. I övrigt bedöms det beskrivna
förväntade resultatet på såväl individ som organisationsnivå ha relativt tydlig koppling till ansökans
problemanalys samt planerade aktiviteter. Vidare bedöms projektet till stor del baseras på erfarenheter
från arbetet med målgruppen i stödsökandens nuvarande socialfondsprojekt. Därmed bedöms projektet
utgå från målgruppens behov.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Projektet bedöms till stor del baseras på det nuvarande projekt som drivs av stödsökanden. Ansökan
redogör för erfarenheter och kunskaper som ackumulerats inom detta projekt, och hur detta ligger till
grund för det nya projektet. Redogörelserna kombineras med externa studier såsom forskning och
kartläggningar av målgruppen. De insatser som planeras i projektet bedöms ha tydlig koppling till
problem- och behovsanalysen. Dock görs bedömningen att ansökan saknar relevant kvantitativ och lokal
data från som tydliggör behovet av projektet i de involverade kommunerna.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Stödsökanden har under denna programperiod bedrivit två tidigare socialfondsprojekt och bedöms
därmed ha ackumulerat, för detta projekt, relevant erfarenhet och kompetens. Vid ett eventuellt
bifallsbeslut skulle detta projekt starta direkt stödsökandens pågående projekt med liknande inriktning.
Bedömningen görs därför att möjligheterna för kunskapsöverföring mellan projekten samt bevarande av
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administrativa rutiner är goda. Personalen i projektet har beskrivits men dessa redogörelser hade kunnat
vara något mer utförliga för ett högre betyg i detta urvalskriterium.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Stödsökanden bedöms i detta projekt vara problemägare samt ansvarig för projektets målgrupp. Därför
görs bedömningen att det finns en underbyggande efterfrågan för projektet samt en tydlig mottagare av
projektresultatet. Stödsökanden räknar med att Arbetsförmedlingen ska ingå i samverkan med projektet
och det lokala arbetsförmedlingskontoret är positiva till detta. Dock saknas gällande avsiktsförklaring från
Arbetsförmedlingen, vilket innebär att de i detta skede inte kan bedömas som garanterade
samverkanspartners för projektet. Dessutom saknas försäkringar om medverkande från andra, enligt
ansökan, viktiga aktörer. Projektet planerar t.ex. samarbete med vården, arbetsplatser och bondgårdar,
utan att visa på konkret förankring hos dessa parter.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Ansökan bedöms presentera en plan för uppföljning och utvärdering. Projektets övergripande förväntade
resultat utgår dock ifrån målgruppens stegförflyttningar mot arbetsmarknaden, vilket kan vara svårt att
mäta. Ansökan saknar t.ex. mål om hur många deltagare som planeras komma ut i arbete eller studier.
En stor del av projektets beskrivna mål bedöms baseras istället på deltagares och medarbetares
personliga upplevelser, snarare än mer påtagliga förändringar. Indikatorer som kopplas till målen
bedöms också vara fåtaliga. Projektets förväntade resultat därför vara svårt att utvärdera. Projektet
kommer att behöva specificera målen och de förväntade resultaten under analys- och planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Bedömningen görs att perspektiv som rör de horisontella principerna genomsyrar hela ansökan. En
betydande del av problemanalysen belyser hinder för målgruppen ur ett jämställdhets- och
tillgänglighetsperspektiv. Ansökan innehåller dessutom aktiviteter och mål med tydlig koppling till de
horisontella principerna. De olika redogörelserna i ansökan, i kombination med stödsökandes tidigare
erfarenhet av socialfondsprojekt, gör att kompetensen om horisontella principer inom projektet bedöms
vara god. Ansökan bedöms därmed kunna visa att projektet har potential att bidra till lika möjligheter.
Dock påverkar andra brister i ansökan även detta urvalskriterium, t.ex. att det saknas kvantitativ data i
problemanalysen och därmed även könsuppdelad statistik.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Projektets beräknade kostnad per deltagare är 120 348 kr. Detta är betydligt högre än i övriga projekt
som sökt medel i aktuell utlysning. De insatser som deltagarna ska ta del av inom projektet bedöms inte
vara så pass omfattande och varierande för att den höga deltagarkostnaden ska vara tydligt motiverad.
Det bedöms också saknas tydliga beskrivningar av hur projektet konkret kommer att arbeta med
implementering, varför deltagarkostnaden inte heller kan motiveras ur ett implementeringsperspektiv.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 13

PM
Ansökningsomgång 2020:2

Ärendenummer 5

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och
män som står särskilt långt från arbetsmarknaden
Projekt: MOTUS
Sökande organisation: Medborgarskolan Region Väst
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

2 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 25

Bilaga 13
Ärendenummer 51

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

MOTUS

Sökande organisation

Medborgarskolan Region Väst

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00560

Utlysning; namn och diarienummer

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, dnr 2020/00444

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.3

Målgrupp

Individer som står långt ifrån arbetsmarknad eller studier och
som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, nyanlända eller
utrikes födda i åldrarna 15-64 år.

Antal deltagare

480, varav 288 kvinnor och 192 män

Projektperiod

2021-02-01—2023-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2021-02-01—2021-03-31, 2 månader.

Sökt stödbelopp

13 270 859

Total projektbudget

19 909 328

Samverkar/samarbetar med

Försäkringskassan, Vänersborgs kommun

Samordnare

Cecilia Lillieroth Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektets övergripande mål är att underlätta för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden på grund av ohälsa, arbetslöshet och/eller en sammansatt problematik att komma
närmare arbetsmarknaden, ut i studier eller direkt i arbete.
Genom ett förankrat samarbete med kommunerna Skövde, Vänersborg och Göteborg, Närhalsan
Vårdcentraler i dessa kommuner, Vuxenpsykiatri, Försäkringskassan Skaraborg/Fyrbodal/Göteborg samt
arbetslivet och andra relevanta aktörer riktar vi projektets aktiviteter mot arbetslivet, mot målgruppen och
mot samverkans aktörer. Projektet avser att engagemang och delaktighet av projektets samverkans
partners, intressenter och deltagare bidrar på sikt till att målgruppen deltar i högre utsträckning på
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arbetsmarknaden, att arbetsmarknaden är mer inkluderande och anpassade till målgruppen och att
relevanta aktörer får målgruppen samverkar för att återinföra målgruppen på arbetsmarknaden.
Vi avser uppfylla följande projektspecifika målen:
* 90% av alla deltagare har stärkt sin egenmakt och självinsikt genom att slutföra nio månader i
projektet.
* 75% av deltagarna som har slutfört kursen har ökad kännedom om värdet av att driva sin egen process
mot arbetsmarknaden framåt och har tagit del av nödvändiga verktyg för att lyckas.
* 75% av alla deltagare som har slutfört kursen har en uppföljning/handlingsplan för framtiden som har
utvecklats i samråd med deltagarens försörjningskälla.
* 75% av alla deltagare och intressenter som har medverkat i projektet, bland annat näringsliv och
arbetsgivare, har fått ökad insikt om och förståelse för vikten av ett hållbart arbetsliv.
I kursen för deltagare erbjuder vi pre-rehabiliterings aktiviteter samt arbetslivsinriktade aktiviteter för att
de mest utsatta och sårbara i arbetsmarknadsför ålder som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden får
redskap och kunskap för att kunna öka deras livskvalitet, förbättra deras hälsa och kompetenser med
avsikten att en dag tillträda arbetsmarknaden eller studier på ett hållbart sätt.
I aktiviteter riktade mot arbetslivet jobbar vi med påverkansarbete, att förändra attityder och beteende
gentemot målgruppen samt att involvera arbetsgivare i målgruppens utveckling.
Det som genomsyrar hela projektet är en hållbar och ständig utveckling av samarbete med andra aktörer
och samverkans partners, för att skapa bättre förutsättningar för målgruppen genom förbättrad
samarbete kring deras färd mot arbetsmarknaden.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Merparten av projektets medfinansiering utgörs av deltagarersättning vilket innebär en risk i det fall
deltagarnas närvaro inte når upp till budgeterad nivå. I förtydligande har projektet inkommit med
alternativ för medfinansiering om närvarotiden blir lägre än förväntat.
Utöver de resultat som framgår av projektets sammanfattning ovan ska även:


10 % av deltagarna som fullföljt projektet ha fått arbete eller ansökt till/påbörjat studier.

Projektet har även förtydligat att stegförflyttningar kommer att mätas genom självskattning och
observationer från handledare och dokumenteras i individuella rapporter samt följas upp av utvärderare.
Stegförflyttningar ska även mätas genom närvarotid i projektet samt deltagande i olika moment som att
upprätta en ansökan, förtydliga arbetsinriktning och liknande.
Projektet avser att undersöka möjligheterna till ett erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer i närliggande
europeiska länder samt för att sprida projektets resultat. Någon vidare beskrivning av transnationella
samarbetet framgår ej.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Medborgarskolan Region Väst, som är projektägare, vill med projektet MOTUS arbeta med deltagare
som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa, arbetslöshet eller en sammansatt
problematik för att ge dessa möjlighet att närma sig arbetsmarknaden, studier eller komma i arbete.
Projektet ska arbeta dels med prerehabiliterande insatser, dels med arbetslivsinriktade insatser.
Insatser utformas för varje individ där deltagaren tillsammans med projektmedarbetare gör upp en
planering för individen utifrån dennes behov och förutsättningar. Målgruppen utgörs av
långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, utrikes födda eller nyanlända. Deltagare i projektet kommer
att vara inskrivna olika länge i projektverksamheten beroende på individens behov av insatser.
Projektet ska arbeta med metodutveckling där en ”MOTUS-metod” ska tas fram baserad på
Medborgarskolans metoder i tidigare projekt, NÖHRA-metoden (målsättningsmetod) samt Caseman
Rehabilitering (rehabiliteringsmodell). Därtill ska projektet MOTUS arbeta för förbättrade
samverkansformer mellan projektets samverkanspartners genom exempelvis gemensamma
förhållningssätt i arbete med målgruppen. Projektet vill även arbeta för attitydförändringar hos
samverkansparter och mot näringsliv och arbetsgivare genom befintliga nätverk.
Projektägaren bedöms ha goda möjligheter att nå uppsatta mål och effekter utifrån den beskrivning
som ges i projektansökan kring de individuella insatserna och samverkan. Projektet bedöms vara
förankrat vilket bidrar till ökade möjligheter till implementering hos samarbetspartners. Utifrån den
problem- och behovsanalys som presenteras i ansökan bedöms även målgruppen och de insatser
som beskrivs relevanta.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Projektets mål och förväntade resultat ligger i linje med utlysningens och programmets
mål där projektet genom individuella insatser, samverkan mellan aktörer samt metodutveckling
bedöms arbeta mot dessa mål. Planerade insatser bedöms även ligga i linje med projektets
förväntade mål och resultat. Vidare redogörs för målgruppen och dess behov i problem- och
behovsanalysen och planerade insatser bedöms möta målgruppens behov. Målgruppen kommer
vara delaktig i delar av planering och genomförande. Sammantaget bedöms projektet bidra till
utlysningens och programmets mål. Bedömningen är godkänd.
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Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Den problem- och behovsanalys som presenteras i ansökan styrks av statistik, främst på
nationell nivå, där vissa områden är könsuppdelade. Problem- och behovsanalysen utgår från
målgruppen och behovet av insatser för denna. Behovet styrks även av att projektansökan är
framtagen i samarbete med Försäkringskassan. Bedömningen landar i godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen bedöms ha operativ-, administrativ- och ekonomisk kapacitet att
driva projektet. Projektägaren har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen och av att driva
socialfondsprojekt. Projektet är rimligt resurssatt beaktat målgrupp och de insatser som ska
genomföras. I ansökan beskrivs översiktligt de funktioner som ska finnas i projektet.
Projektmedarbetare kommer att rekryteras in i projektet. Bedömningen är godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet bedöms vara förankrat och missiv har inkommit undertecknat av behöriga
företrädare för Medborgarskolan Region Väst. Samtliga deltagande organisationer har inkommit
med skriftliga avsiktsförklaringar där deras respektive åtagande framgår. Försäkringskassan som är
en av projektets samverkansparter och som ska remittera merparten av deltagarna till projektet har
varit med vid framskrivningen av ansökan. Styrgruppens sammansättning kommer att vara
representanter från samverkansparterna. Styrgruppen ska fastställas under analys- och
planeringsfasen. Som mottagare för resultatet nämns samarbetspartners i projektet, styrgrupp och
ESF-rådet. Bedömningen landar i godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Extern utvärderare kommer att upphandlas. En översiktlig beskrivning över arbetet med
utvärdering finns i ansökan. Detaljerad utvärderingsplan ska fastställas under analys- och
planeringsfasen. Kostnad för utvärderare finns upptagen i bifogad upphandlingsplan. Projektet och
dess resultat bedöms vara utvärderingsbara. Bedömningen är godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projektet beaktar de horisontella principerna och beskriver hur de ska säkerställa
kompetens hos projektpersonalen. Vidare beskrivs att horisontella principer ska beaktas på alla
nivåer i projektverksamheten. Kompletterande arbete inom de horisontella principerna kommer att
göras under analys- och planeringsfasen. Bedömningen är godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X
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Motivering: Kostnad per deltagare uppgår till 28’ kr vilket är en relativt låg nivå beaktat målgrupp och
insatser. Projektorganisation bedöms rimligt resurssatt utifrån planerad verksamhet och omfattning
samt utifrån de insatser på individnivå som ska genomföras. Merparten av medfinansieringen av
deltagarersättning vilket innebär en risk i det fall närvarotiden inte blir så hög som förväntat.
Alternativ för medfinansiering finns om närvarotiden blir lägre än beräknat. Bedömningen landar i
godkänd.
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Prioriteringsmöte SFP den 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:3
Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.1 Kompetensutveckling för små och medelstora företagg

Ärendenummer
1

Dnr

Sökande/Projektnamn

2020/00609 Fyrbodals Kommunalfröbund/ Fenixz
(med Z)

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

10 570 829 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Fenixz (med z) uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).

Summa 10 570 829
Utlyst belopp 14 000 000

Bilaga 14

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 14

PM
Ansökningsomgång 2020:3

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta, men
även hos personer som står långt från arbetsmarknaden
Projekt: Fenixz (med z)
Sökande organisation: Fyrbodals Kommunalförbund
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 32

Bilaga 14
Ärendenummer 11

Diarienummer: 2020/00609

Underlag för prioritering
Projektnamn

Fenixz (med Z)

Sökande organisation

Fyrbodals Kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00609

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensutveckling för små och medelstora företag
(2020/00442)

Programområde/mål

1.1 Kompetensförsörjning

Målgrupp

Anställda och ledning i små och medelstora företag i privat
sektor, inom de branscher som utgör resursbaser och
styrkeområden i Fyrbodal och Skaraborg.

Antal deltagare

2000 (1000 kvinnor och 1000 män)

Projektperiod

2021-02-01 - 2023-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4

Sökt stödbelopp

10 570 829 kr

Total projektbudget

22 487 301 kr

Samverkar/samarbetar med

Skaraborgs kommunalförbund

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
PROJEKTET erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för anställda och ledare i SME företag i Fyrbodal
och Skaraborg utifrån anställdas och företagens behov, potential och förmåga till utveckling. Syftet är att
stärka individens ställning på arbetsmarknaden skapa ett hållbart arbetsliv, minska diskriminering på
arbetsplatser och bryta könsstereotypa mönster.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektets tre arbetspaket bedöms ge en sammanfattande överblick av projektets genomförande.
AP1 – Projektledning:
•
•
•
•

Koordinering, kommunikation, administration och rapportering, upphandling,
Uppdatering av omvärldsbevakning och problemanalys,
Styr-, referens- och intressentgrupper.
Projektmetoden är RBM kompletterad med ett agilt förhållningssätt.

AP2 – Uppsökande verksamhet, analyser:
•
•

De huvudsakliga aktiviteterna är att söka upp företag i utvalda branscher, och göra
behovsinventering hos dem för att sedan koppla dem samman med leverantörer av
kompetensutveckling och validering baserat på identifierade behov och potential.
Upphandlade aktörer gör de mer kvalificerade behovsanalyserna samt samordnar och planerar
kompetensutvecklingsinsatserna. Projektets projektkoordinator samt två delprojektledare, en för
Fyrbodal och en för Skaraborg, är med och stöttar i detta.

AP3 – Kompetensutvecklingsinsatser:
•
•
•
•
•
•

Upphandlade utbildningar som i hög grad ska vara digitala och webb-baserade.
Stärka samverkan mellan anställda och ledare i företag för att synliggöra diskriminerande
normer och attityder på arbetsplatsen och därigenom öka kunskapen om hur diskriminering kan
motverkas och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas.
Öka kunskapen hos anställda och ledare genom att stärka samverkan med högskolor,
yrkeshögskolor och universitet, till exempel genom; ex-jobb, studentprojekt.
Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva utbildningsinsatser genom att fånga upp och
aggregera liknande behov som identifierats under AP2.
Använda sig av kvalitetssäkrad upphandlingsprocess gällande jämställdhetsintegrering.
Samverka med befintliga projekt genom att nyttja redan pågående processer och insatser,

I Skaraborg planeras de deltagande företagen framförallt bestå utav verksamheter inom den tillverkande
industrin. I Fyrbodal bedömer stödsökanden att bilden av var behoven är störst är något mer komplex
och därför finns inte ett lika stort fokus på en specifik bransch inom denna region. I med ansökan har
stödsökanden gjort övergripande behovskartläggningar i följande branscher:
•
•
•
•
•
•
•
•

Besöksnäring
Handel
Transport
Hantverk
Kulturella & kreativa näringar
Tillverkande industri
Maritima näringar
Primärproducenter jord & skog

Medfinansiering av projektet planeras till viss del ske genom kontanta medel från Västra
Götalandsregionen. Av inkommet medfinansieringsintyg framkommer att Västra Götalandsregionen åtar
sig att medfinansiera projektet men att detta gäller under förutsättning att Regionutvecklingsnämnden
fattar beslut om projektmedel. Eventuellt bifallsbeslut kommer av Svenska ESF-rådet därför att villkoras
för att säkerställa att medfinansieringen är säkrad innan projektet kan starta. Regionutvecklingsnämnden
beräknas fatta formellt beslut 11 december 2020.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets förväntade resultat:
-

20 % av deltagarna ska lotsats vidare till valideringsinsatser och/eller reguljärt utbildningsutbud.
80 % av deltagarna deltar i upphandlade kompetensutvecklande insatser som inte erbjuds inom
reguljärt utbildningsutbud.
270 företag genomgår projektets behovsanalys.
135 utbildningstillfällen och kurser upphandlas och genomförs.

Projektets förväntade effekter:
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens
enligt individens och arbetsplatsens behov.
Ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande
strukturer och normer på arbetsplatsen har brutits.
Ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbetet.
En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation.

Stödsökanden planerar att genomföra projektet genom ett agilt förhållningssätt. Stödsökanden har valt
denna metod för att kunna hantera den ovisshet som råder på arbetsmarknaden. Man vill snabbt kunna
ställa om insatser i takt med att konsekvenserna av pandemin och konjunkturläget blir. Bedömningen
görs att stödsökanden förbättrar möjligheterna att uppnå detta genom sitt planerade upplägg.
Ovissheten på arbetsmarknaden bedöms dock samtidigt vara orsaken till flera av ansökans svagare
områden. Stödsökanden har t.ex. inte kunnat specificera vilka av arbetsmarknadens behov projektet
kommer att fokusera på. Detta har i sin tur påverkat andra delar av projektet, där redogörelserna varit
övergripande och generella.
Projektets uppsatta mål och förväntade effekter och resultat bedöms dock vara tydliga och konkreta,
vilket är en fördel då projektet planerar att arbeta utifrån ett resultatbaserat arbetssätt (RBM).
Som en del i det agila arbetssättet planerar projektet att i så hög omfattning som möjligt göra insatser
genom etablerade aktörer och deras befintliga processer, snarare än att utveckla nya processer och
skapa nya strukturer. T.ex. kommer det initiala uppsökande arbetet (under analys- och planeringsfasen) i
första hand att genomföras utanför projektet av kommunala näringslivsenheter samt inom befintliga
kompetens-/näringslivsforum. Projektets två delprojektledare ska vara stöttande i detta arbete, men
projektet äger inte processerna. Bedömningen görs att det finns både fördelar och nackdelar med detta
tillvägagångssätt. Fördelen bedöms vara att projektet kan utnyttja befintliga resurser och kompetens på
ett kostnadseffektivt sätt (vilket den låga deltagarkostnaden ger uttryck för) samtidigt som man ökar
möjligheterna till ett flexibelt arbetssätt. Nackdelen bedöms dock vara att projektet förlitar sig på
processer som man inte har makt över och därigenom riskerar att begränsa projektets möjligheter att
själva styra projektet mot uppsatta mål.
Sammantaget görs bedömningen att projektet har god potential att uppnå sina uppsatta mål och
förväntade resultat. Detta förutsätter dock ett gediget arbete under analys- och planeringsfasen, där bl.a.
projektets förankring behöver förstärkas och delar av projektlogiken behöver tydliggöras. Vid ett
eventuellt bifallsbeslut kommer Svenska ESF-rådet följa upp ett flertal krav under analys- och
planeringsfasen för att projektet ska kunna gå vidare till genomförandefasen.
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Diarienummer: 2020/00609

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

De mål som presenteras i ansökan bedöms vara välformulerade och de tillhörande indikatorerna bidrar
till en ökad tydlighet kring vad projektet vill uppnå. Utifrån detta görs bedömningen att ansökans
förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets måluppfyllelse. Dock görs
bedömningen att ansökans redogörelser av målgruppens och aktörernas behov är något ospecifika samt
att projektets planerade insatser inte har beskrivits detaljerat. Dessutom har stödsökanden under
handläggningen av ansökan behövt tydliggöra delar av projektets praktiska genomförande. Detta har
bidragit till en viss otydlighet kring projektets röda tråd, dvs. kopplingen mellan problemanalys,
aktiviteter, mål och resurser. Positivt bedöms dock vara att projektets planerade upplägg möjliggör att
målgruppen kan göras delaktig i planeringen och genomförande av projektet, även om det inte är tydligt
hur målgruppen har gjorts delaktig i framtagandet av ansökan.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Ansökans problem- och behovsanalys bedöms vara omfångsrik och innehålla många redogörelser av
olika utmaningar på arbetsmarknaden idag, såväl på nationell nivå som regional. Dock görs
bedömningen att dessa skildringar är något spridda och generella, vilket gör det svårt att få en tydlig
uppfattning om i vilken problem- och behovsanalys som projektet grundar sig. Stödsökanden har
dessutom, via diverse nätverk och forum, gjort en behovskartläggning på branschnivå där de olika
branschernas behov redovisas på kort och lång sikt. Även här görs bedömningen att skildringarna är
relevanta, men samtidigt något spridda och allmänna. Svenska ESF-rådet konstaterar dock att
arbetsmarknaden och dess utmaningar med nuvarande förutsättningar kan komma att ändras från dess
att projektetansökan skrivs tills att projektets ska genomföras. Därför finns en viss förståelse för att
stödsökanden presenterar en bred problem- och behovsanalys. Under analys- och planeringsfasen
planerar projektet att göra en fördjupad problemformulering, kartläggning och analys av de anställda och
arbetsplatsens förutsättningar, möjligheter och behov.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Projektägaren har bedrivit socialfondsprojekt tidigare och varit samverkande i andra regionala projekt.
Stödsökande bedöms därför ha en grundläggande administrativ, operativ och ekonomisk förmåga att
driva socialfondsprojektet. En betydande del av projektet innehåller upphandlingar och stödsökanden
bedöms ha beskrivit hur man säkerställer att upphandlingskompetens kommer att vara tillgängligt. Under
handläggningen av ansökan har dock stödsökanden behövt tydliggöra och justera delar av
projektorganisationen. Det har t.ex. förekommit oklarheter kring de olika medarbetarnas roller i projektet
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samt en ovisshet avseende projektets samverkanspartners och externa tjänster. Under analys- och
planeringsfasen planerar projektet att tydliggöra projektets personella resurser, roller och ansvar.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

I ansökan har stödsökanden listat ca 50 företag som har uttryckt sitt intresse av att delta i projektet. Det
planerade antalet deltagande företag i projektet är dock 270. Projektet planerar att officiellt rekrytera
resten av företagen under analys- och planeringsfasen, och presenterar planer för detta. Förankring hos
kommunernas näringslivsenheter och branschråd tycks dock vara god, då det framförallt är genom
dessa som stödsökanden har gjort en kartläggning av kompetensutvecklingsbehov hos företag i
regionen. Under handläggningen av ansökan har Svenska ESF-rådet tagit kontakt med ett flertal
näringslivsutvecklare i de involverade kommunerna för att säkerställa att projektet har förankrats hos
lokala företag. Bedömningen görs att en stor del av de företag som planeras ingå i projektet är kända
hos kommunerna. Även de delregionala kompetensråden har involverats och planeras ingå i projektets
styrgrupp och referensgrupp. Ett flertal organisationer presenteras i ansökan som projektets
samverkansaktörer men bedömningen görs att det saknas beskrivningar kring förankringen hos dessa
aktörer samt kring deras roll i projektet. Under handläggning av ärendet har det dessutom visat sig att
vissa av de angivna samverksansaktörerna snarare är eventuella anbudsgivare i projektets
upphandlingar av konsulttjänster. Ansökan bedöms därmed innehålla endast en övergripande
beskrivning av projektetidéns förankring hos relevanta aktörer, samt en beskrivning av hur arbetet med
förankring kommer att fortsätta.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

De förväntade resultat som stödsökanden angett i ansökan bedöms vara tydliga och välformulerade,
med tydliga kopplingar mellan förväntade effekter, resultat och indikatorer. Detta är i linje med projektets
uttalade arbete att arbeta efter ett resultatbaserat arbetsätt (RBM). Bedömningen görs att detta bör bidra
till möjligheterna för utvärderingsbarhet av måluppfyllelsen. Ansökans beskrivna planer för utvärdering
och uppföljning bedöms dock vara kortfattade. Det framkommer framförallt att uppföljningen av
projektets resultat och effekter kommer att ske kvantitativt genom enkätutskick till deltagarna på
individnivå och genom kvalitativa intervjuer med ledningen i deltagande företag. Projektet planerar att ta
fram en mer utförlig utvärderingsplan under en eventuell analys- och planeringsfas och
utvärderingsbarheten bör också ha tydliggjorts när andra delar av projektets har specificeras.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Ansökans redogörelser kring hur projektet beaktar de horisontella principerna bedöms vara kortfattade
och sporadiska. Dessa perspektiv bedöms dock återkomma i flera av ansökans avsnitt och i vissa delar,
som t.ex. i målformuleringen, är integreringen av de horisontella principerna god. Andra avsnitt, som
t.ex. beskrivningar av projektets faktiska aktiviteter kopplat till de horisontella principerna, har
stödsökanden behövt tydliggöra under handläggningen av ansökan. Projektet kommer behöva fortsätta
komplettera flera aspekter inom detta område under en eventuell analys- och planeringsfas.
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Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Projektets beräknade kostnad per deltagare är 7 769 kr. Vissa projektdeltagare kommer dock endast att
få ta del coachning, vägledning och matchning till insatser utanför projektet. Om man endast räknar med
de 1600 deltagare som planeras ta del av projektets upphandlade kompetensutvecklingsinsatser blir
kostnaden per deltagare något högre, men ändå relativt låg i förhållande till jämförbara projekt. Samtidigt
görs bedömningen att det är något oklart exakt hur individernas deltagande i projektet kommer att se ut
och att det därför är svårt att bedöma värdet av projektet. Då projektet planerar att utnyttja många
befintliga processer i ordinarie verksamheter bedöms kostnadseffektiviteten dock vara god ur ett
implementeringsperspektiv.
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Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:3
Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.2 Stärkt koppling mellan utbidning och arbetsliv

Ärendenummer

Dnr

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp SEK

1

2020/00597

Göteborgsregionen/ BROS
BranschrådOffentligSektor

2 915 740

2

2020/00610

Skaraborgs kommunalförbund/
Kompetensanalys Skaraborg

591 004

3

2020/00606

Nätverk Westum/ Koppling West

808 400

4

2020/00608

Västsvenska Handelskammaren/
BRA-SSA

1 027 077

Summa

5 342 221

Tillgängliga medel för prioritering

6 000 000

Bilaga 15

Förslag till prioritering
Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. BROS BranschrådOffentligSektor uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (60%).
Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Kompetensanalys Skaraborg uppfyller
prioriteringsgrunderna (56%).
Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.
Koplling West uppfyller prioriteringsgrunderna (54%).
Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. BRA-SSA uppfyller prioriteringsgrunderna
(50%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 15

PM
Ansökningsomgång 2020:3

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning,
arbetsliv och arbetsförlagt lärande
Projekt: BROS Branschråd Offentlig Sektor
Sökande organisation: Göteborgsregionen
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 31

Bilaga 15
Ärendenummer 11

Underlag för prioritering
Projektnamn

BROS BranschrådOffentligSektor

Sökande organisation

Göteborgsregionen

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00597

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv 2020/00443

Programområde/mål

PO1, särskilt mål 1.2

Målgrupp

Branschråd inom förskola, grundskola och äldreomsorg för GRkommunerna.

Antal deltagare

Projekt inom 1.2 har inte några deltagare

Projektperiod

2021-02-01 till 2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

1 månad

Sökt stödbelopp

2 915 740 kr

Total projektbudget

2 915 740 kr

Samverkar/samarbetar med

Ansökan omfattar samverkan mellan GR-kommunerna Kungälv,
Lerum, Alingsås, Stenungssund, Mölndals stad, Lilla Edet,
Härryda, Göteborgs Stad, Partille, Kungsbacka, Tjörn, Öckerö
och Ale.

Samordnare

Anna Holmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Kompetensförsörjning inom offentlig sektor har varit ett fokusområde för Göteborgsregionen (GR) och de
13 medlemskommunerna under flera års tid, inte minst inom de kvinnodominerade sektorerna förskola,
grundskola samt äldreomsorg.
GR har de senaste åren utvecklat ett framgångsrikt arbete med branschråd inom förskola och
grundskola och påbörjat en liknande satsning inom äldreomsorgen. I detta projekt önskar vi nu dra
lärdom av gjorda erfarenheter, stärka system och infrastruktur samt växla upp befintligt arbete inom
nämnda branschråd utifrån rådande förväntningar i regionen. Ambitionen är också att undersöka
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förutsättningarna för en gemensam styrning, ledning och samsyn kring utförande för branschråd inom
offentlig sektor, samt att utforska behovet av kompetensutvecklingsvägar inom ovan nämnda sektorer.
På en övergripande nivå kommer projektet resultera i att skapa förutsättningar för en hållbar och
långsiktig fungerande kompetensförsörjning genom att stärka system och infrastruktur för branschrådens
arbete. Projektet kommer indirekt leda till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden, såväl mellan
enskilda individer och arbetsgivare som mellan utbildningar och branscher, att befintliga
utbildningsalternativ vidareutvecklas och anpassas samt att nya utbildningsvägar utarbetas utifrån
deltagande organisationers och utbildningsanordnares dialoger och möten.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
GR har under senare år utvecklat ett arbete med branschråd inom förskola och grundskola och
påbörjat en liknande satsning inom äldreomsorgen. Inom projektet avser GR dra lärdom av tidigare
erfarenheter, stärka systemen och växla upp befintligt arbete. Enligt förändringsteorin är ska projektet
resultera i en ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv, utvecklad struktur som tydligt kopplar
samman utbildningssystemets utbud med arbetslivets kommande behov och att könsstereotypa
yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck.
Projektets mätbara resultat är enligt förändringsteorin:
-

Branschrådens arbete har stärkts och vidareutvecklats och en långsiktig infrastruktur befästs
i form av processer och strukturer.

-

Ett underlag för arbetsmodell är framtaget och paketerat, som belyser förutsättningarna för
en gemensam styrning/samsyn kring utförande för branschråd inom offentlig sektor.

-

Inom äldreomsorgen har grunden till en karriärtrappa tagits fram.

-

Inom förskolan har en vidareutveckling av karriärtrappan gjorts där utbildningsvägar inom YH
samt högskola har blivit belysta/utredda.

-

Inom grundskolan har en synkronisering mellan arbetsgivare och universitet skett för att
synliggöra behovet av kompletterande utbildning till obehöriga inom grundskola

-

Behovet av kompetensutvecklingsvägar inom berörda sektorer har utforskats.

Ansökans styrka är att den utgår från ett behov i befintliga branschråd inom grundskola, förskola och
äldreomsorg och bygger vidare på ett välfungerande arbete. Ansökan är välskriven och har en tydlig
problem- och behovsanalys. Utifrån ansökans omfattning och att det inte finns några deltagare eller
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andra tydligt specificerade aktiviteter är det svårt att bedöma kostnadseffektiviteten. En
sammantagen bedömning av ansökan är att den har förutsättning att bidra till att tillgodose
branschernas behov av kompetensförsörjning.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Ansökan bedöms kunna bidra till utlysningens och programmets mål. Tillsammans med
projektets förändringsteori presenterar ansökan en tydlig logik för hur projektet kan bidra till
förväntade resultat i utlysningen. Ansökan beskriver också utförligt hur befintliga branschråd
kommer vara delaktiga i genomförandet av projektet. Kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Ansökan innehåller en fördjupad problem- och behovsanalys som på ett tydligt sätt utgår
från den kompetensförsörjningsproblematik som finns i GR och hos medlemskommunerna.
Problemanalysen beskriver väl kompetensförsörjningsbehoven inom skola, förskola och
äldreomsorg och innehåller könsuppdelad statistik. GR ansvarar idag för de tre branschråden, vilket
tydligt motiverar att organisationen är projektägare. Ansökan utgår från relevanta rapporter och från
tidiga erfarenheter från projektarbete. Kriteriet får utifrån ovanstående bedömas som väl godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: GR har presenterat en projektorganisation bestående av en projektledare, flera
processledare, internt vetenskapligt stöd och en ekonom. Projektorganisationen bedöms utifrån
uppgifterna i ansökan hålla god nivå gällande operativ, administrativt och ekonomisk förmåga.
Projektorganisationen finns beskriven i ansökan, men inte på individ- och kompetensnivå. Sökanden
har angett en resurspott om 15 procent där man inte fullt ut specificerat kompetensen.
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Resursbedömningen bedöms övergripande överensstämma med projektlogiken och med önskat
projektresultat. Kriteriet bedöms godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: GR driver tre branschråd inom förskola, skola och äldreomsorg och kan därmed anses
vara problemägare tillsammans med de tretton medlemskommunerna. Det ger GR goda möjligheter
att agera som projektägare. Avsiktsförklaringar har inkommit från branschråd förskola, branschråd
grundskola, styrgruppen för arbetsmarknad och styrgruppen för social välfärd, som styrker ansökans
förankring och ägarskap. Ansökan bedöms genomgående hålla god kvalitét, vilket stärker
bedömningen att projektet är väl förankrat och att det finns en efterfrågan på resultaten. Ansökan
bedöms beskriva en relevant samverkan där flera aktörer arbetar tillsammans för att förstärka
kompetensförsörjningsarbetet. Styrgruppen beskrivs övergripande i ansökan och kommer att beså
av representanter från GR. Förutsättningar finns för att projektet ska uppnå förväntade resultat som
kan implementeras efter projektslut. Bedömningen blir utifrån ovanstående att kriteriet är väl
godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: I utlysningen ställs inga krav på utvärderare utifrån projektens begränsade omfattning
och projekttid. Ansökan beskriver övergripande hur mål och indikatorer ska följas upp. Sökanden
har budgeterat för internt vetenskapligt stöd som ska bidra till uppföljning/utvärdering av projektet.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Utmaningar inom kompetensförsörjningsarbetet kopplat till de horisontella principerna
finns väl beskrivna i projektets problemformulering och mål. Projektägaren kan visa att projektet kan
bidra till lika möjligheter. Projektet har potential att nå upp till programmets krav när det gäller
horisontella principer och har resurser avsatta till detta arbete. Kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Ansökan presenterar ett omfattade projektupplägg, dock inte särskilt detaljerat kring
vilka aktiviteter som ska genomföras. Flertalet av insatserna kommer att genomföras inom befintliga
mötesstrukturer. Utifrån ansökans omfattning och innehåll bedöms resurserna vara relevanta i
förhållande till projektupplägget. Utifrån att det inte finns några deltagare eller andra tydligt
specificerade aktiviteter är det svårt att bedöma kostnadseffektiviteten. Det är utifrån
projektupplägget svårt att bedöma hur kostnadseffektiviteten förhåller sig till implementering av
resultaten då ansökan inte ger en tydlig beskrivning av tillvaratagande av resultaten. Utifrån
ovanstående bedömning blir betyget godkänt.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).

4

Motivering: Ej aktuellt.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 15

PM
Ansökningsomgång 2020:3

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning,
arbetsliv och arbetsförlagt lärande
Projekt: Kompetensanalys Skaraborg
Sökande organisation: Skaraborgs kommunalförbund
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

4 (8)
Summa 28

Bilaga 15
Ärendenummer 21

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Kompetensanalys Skaraborg

Sökande organisation

Skaraborgs kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00610

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv: 2020/00443

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.2

Målgrupp

Skaraborgs kommunalförbund och aktörer i Kompetensforum
Skaraborg

Antal deltagare

Projekt inom mål 1.2 har inte några deltagare

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

1 månad

Sökt stödbelopp

591 004 kr

Total projektbudget

591 004 kr

Samverkar/samarbetar med

Ingående aktörer i Kompetensforum i Skaraborg

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Syftet med projektet är ytterst att stärka strukturernas kapacitet att bidra till fungerande
kompetensförsörjning, genom att de bidrar till att skapa ett inkluderande studie- och arbetsliv och
förutsättningar för ett livslångt lärande.
Projektet ligger i huvudsak inom följande "exempel på insatser" i utlysningen: "samverkan för att
synliggöra strukturer som förhindrar ett mer effektivt nyttjande av existerande och framtida utbildningar."
I projektet kommer en normkritisk genomlysning av nuvarande strukturer att genomföras med hjälp av
delphimetoden. Genomlysningen kommer att leda till ett antal rekommendationer som skall omsättas
dels genom utveckling av strukturerna, dels i kommande projekt under flera år framöver. Utöver detta
kommer en form för en årligen återkommande strategisk analys som skall verka styrande för olika
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aktörer att utformas. Denna rapport, och dess analys, kommer också att påverka arbetet med att skapa
inkluderande studie- och arbetsliv i syfte att få till stånd ett livslångt lärande i Skaraborg.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet avser övergripande att resultera i stärkta strukturer för arbetet med kompetensförsörjning
med stark koppling till kompetensplattformen.
Långsiktiga effekter:
-

Förstärkning av utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov

-

En mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Förväntat resultat:
-

Ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv, bland annat genom
koordinering med andra projekt och insatser.

-

Utvecklade strukturer som tydligare kopplar samman utbildningssystemet utbud med
arbetslivets kommande behov genom en utvecklad strategisk analys, och de
rekommendationer den leder till.

-

Att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck genom den
normkritiska genomlysningen och de rekommendationer den leder till.

Det här sexmånadersprojektet avser att arbeta med utveckling av en styrd process för en årligen
återkommande strategisk analys, göra en normkritisk genomlysning av befintliga strukturer och
resultera i utformning av rekommendationer för fortsatt arbete i Skaraborg.
Styrkan i projektet bedöms vara den nära kopplingen till Kompetensforum i Skaraborg och att
resultaten potentiellt kan innebära ett stärkande av kompetensplattformsarbetet.
Projektansökan bedöms sammantaget hålla en godkänd nivå avseende problem- och behovsanalys.
Projektet bedöms vara förankrat och med en projektlogik och därmed ha god potential att nå
förväntade resultat och effekter.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Projektets mål och planerade resultat bedöms vara i linje med de efterfrågade resultaten
i aktuell utlysning och därför bedöms projektet kunna bidra till utlysningens och
socialfondsprogrammets måluppfyllelse. Sammantaget gör detta att ansökan bedöms som
motiverad och kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektets problemanalys handlar om att stärka kopplingen mellan strategisk analys och
utbildningsanordnarnas utbud och säkerställa ett inkluderande förhållningssätt. Analysen bedöms
som kortfattad men välgrundad och relevant. Urvalskriteriet bedöms mot bakgrund av ovanstående
som godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektorganisationen bedöms hålla en god nivå avseende operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga och vara ändamålsenligt resurssatt. I ansökan finns en väl utvecklad
beskrivning av projektorganisationen. Bedömningen är att den har en den kompetens och
erfarenhet för det sökta projektet. Beskrivningar av uppdelning av ansvar och arbetsuppgifter finns i
ansökan. Sammantaget bedöms kriteriet som väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet bedöms vara väl motiverat och ha en tydlig ägare i Skaraborgs
kommunalförbund. Mottagare är främst kommunalförbundet och de aktörer som samverkar i
kompetensplattformen. Kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektet har en planering för uppföljning och utvärdering som bedöms vara utefter
utlysningens krav. Till ansökan har ett verktyg för förändringsteori lämnats in som på ett godkänt
sätt beskriver projektets logik och som bedöms relevant med bakgrund av problem- och
behovsanalysen. Kriteriet bedöms vara uppfyllt på ett godkänt sätt.
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Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektet handlar till stor del om att göra en normkritisk genomlysning av strukturer och
kommer att ha upphandlad expertis inom området. Projektansökan bedöms ha dessa perspektiv
genomgående i analys, mål och aktiviteter. Projektet bedöms också ha tillgång till
jämställdhetskompetens internt och genom dess samverkansaktörer. Projektet bedöms därmed ha
god potential att nå upp till programmets och ESF- förordningens jämställdhetskrav och krav
avseende likabehandling. Bedömningen är att kriteriet är väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnadseffektivitet är svårbedömt i den här ansökan då projektet är kort och
implementering av resultaten till största delen kommer att ske efter projekttiden, men bedömningen
är att projektupplägget är konkret, resurserna är väl avvägda och att projektresultaten kommer
kunna komma till konkret användning hos de samverkande organisationerna. Kriteriet bedöms
därmed som godkänt.

4

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 15

PM
Ansökningsomgång 2020:3

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning,
arbetsliv och arbetsförlagt lärande
Projekt: Koppling West
Sökande organisation: Nätverk Westum
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 27

Bilaga 15
Ärendenummer 31

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Koppling West

Sökande organisation

Nätverk Westum

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00606

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv, 2020/00443

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.2

Målgrupp

Vuxenutbildningarna i Borås kommun, Uddevalla kommun,
Vårgårda kommun, Skövde kommun och Lidköpings kommun
samt övriga kommuner som är medlemmar i Nätverk Westum

Antal deltagare

Projekt inom mål 1.2 har inte några deltagare

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 månader

Sökt stödbelopp

808 400 kr

Total projektbudget

808 400 kr

Samverkar/samarbetar med

Kommuner som är medlemmar i Nätverk Westum

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Nätverk Westum vill inom ramen för projektet "Koppling West" arbeta processorienterat mot olika
kvalitetsökande pilotprojekt inom området koppling mellan arbetsliv och utbildning med våra medlemmar
som deltagande organisationer. Genom tidigare projekt och pågående arbete ses några områden som
särskilt viktiga för ett kvalitetsutvecklande strukturarbete: gränsöverskridande yrkesvägledning och
samarbetet med arbetslivet genom kompetensmäklare eller annan personal med uppsökande kontakter.
Utvecklingsarbete och pilotprojekt bör göras för att utveckla både den vida och snäva vägledningen för
att bredda möjligheterna för individen att komma in i arbete. Utvecklingsarbete behöver också göras för
att vuxenutbildningen skall hitta strukturer för samarbete med arbetslivet för att på bästa sätt utveckla
kursutbudet anpassat till företagens behov och förbättra kvalitén på företagsförlagt lärande.
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Nätverk Westum är en förening för samarbete mellan 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i
Västsverige. Genom samverkan ska vi uppnå en bättre sammanhållen infrastruktur kring
kompetensförsörjningen i regionen. Nätverket Westums medlemmar representerar olika kommunala
verksamheter med anknytning till området utbildning för vuxna vilket kan inkluderar särskild utbildning,
SFI, grundkurser, gymnasial utbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskola samt lärcentra för
högskolestudier. Medlemmarna har också ofta uppdragsutbildning och validering inom ansvarsområdet.
Tillsammans med Nätverk Westums pågående projekten ska projektet "Koppling West" komplettera
medlemmarnas mål och utvecklingsarbete att skapa och utveckla hållbara strukturer för bättre och mer
tillgängliga utbildningsmöjligheter i hela Västsverige.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.

Förväntat resultat:
-

Förbättrade kontakter mellan vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum och deras
lokala arbetsliv.

-

Minst 10 olika vuxenutbildningar ska samverka i projektet och de resterande av Westums
medlemskommuner förväntas ta del av resultaten som kommit fram i arbetet.

Genom projektet ska en genomlysning av nuvarande strukturer göras som ska visa på behoven inom
identifierade områden och en utvecklingsplan ska utarbetas. En stor del av projektets aktiviteter och
processledningen kommer att ske via Campus Westum som är nätverkets digitala plattform, vilket
innebär en mindre risk att aktiviteter ställs in på grund av en eventuellt kvardröjande pandemi under
2021.
Ansökans problemanalys beskriver projektets problemområde som handlar om vägledning och hur
de kommunala vuxenutbildningarnas samverkan med arbetslivet behöver utvecklas, men då de
planerade pilotprojekten med koppling mellan arbetsliv och utbildning ska utvecklas tillsammans med
deltagande kommuner under analys- och planeringsfasen finns det en viss osäkerhet om
aktiviteternas sammansättning och mål och indikatorers utformning.
Projektansökan bedöms dock sammantaget hålla en godkänd nivå med övergripande utvecklad
problem- och behovsanalys. Projektet bedöms vara förankrat och ha en projektlogik och därmed ha
god potential att nå förväntade resultat och effekter.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Projektets övergripande mål och planerade resultat bedöms vara i linje med de
efterfrågade resultaten i aktuell utlysning, som handlar om stärkta strukturer mellan utbildning och
arbetsliv. Projektet bedöms kunna bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets
måluppfyllelse. Sammantaget gör detta att ansökan bedöms som motiverad och kriteriet bedöms
som godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Problem- och behovsanalysen bedöms vara underbyggd och de utmaningar för
deltagande verksamheters utvecklingsbehov finns beskrivna. Ansökans problemanalys beskriver
projektets problemområden men de planerade pilotprojekten kommer utvecklas vidare under
analys- och planeringsfasen. Urvalskriteriet bedöms mot bakgrund av ovanstående som godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektorganisationen bedöms hålla en god nivå avseende operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga. I ansökan finns en god beskrivning av projektorganisationen, med kompetens
och erfarenhet som behövs för projektets mål och resultat. Den bedöms också vara ändamålsenligt
resurssatt. Kriteriet bedöms som väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet bedöms ha förankring hos de samverkande parterna genom att
avsiktsförklaringar har inkommit från fem kommuner av de tio som är planerade. Ansökan pekar ut
projektägare och samverkanspartners som de primära mottagarna av resultatet. Projektet bedöms
avseende detta urvalskriterium vara på en godkänd nivå.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Till ansökan har ett verktyg för förändringsteori lämnats in som på ett godkänt sätt
beskriver projektets logik och som bedöms relevant med bakgrund av problem- och
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behovsanalysen. Projektet bedöms ha en planering för uppföljning och utvärdering som bedöms
vara utefter utlysningens krav. Kriteriet bedöms som godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektansökan bedöms ha dessa perspektiv integrerade och att motverka
könsstereotypa yrkesval är en del av projektet. Projektet bedöms ha tillgång till
jämställdhetskompetens inom projektet och dess samverkansaktörer. Projektet bedöms därmed ha
potential att nå upp till programmets och ESF- förordningens jämställdhetskrav och krav avseende
likabehandling och kriteriet bedöms därmed som godkänt. Kriteriet bedöms vara uppfyllt på ett
godkänt sätt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektansökan innehåller ett grundläggande projektupplägg med resurser som bedöms
vara ändamålsenligt dimensionerade. Projektet och dess resultat bedöms sammantaget vara
kostnadseffektivt och kriteriet därför som godkänt.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 15

PM
Ansökningsomgång 2020:3

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning,
arbetsliv och arbetsförlagt lärande
Projekt: BRA-SSA
Sökande organisation: Västsvenska Handelskammaren
Urvalskriterier

Bedömning

Koppling till regionala utvecklingsstrategier

6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

3 (8)
Summa 25

Bilaga 15
Ärendenummer 41

Underlag för prioritering
Projektnamn

BRA-SSA

Sökande organisation

Västsvenska Handelskammaren

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00608

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv 2020/00443

Programområde/mål

PO1 Särskilt mål 1.2

Målgrupp

Kommuner och arbetsgivare i Boråsregionen

Antal deltagare

Projekt inom 1.2 har inte några deltagare

Projektperiod

2021-01-01 och slutdatum 2021-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 månader

Sökt stödbelopp

1 027 077 kr

Total projektbudget

1 027 077 kr

Samverkar/samarbetar med
Samordnare

Anna Holmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet ska kartlägga nuvarande samverkansformer mellan de parter som berörs av
kompetensförsörjningsarbete och särskilt tillse att strukturer mellan arbetsgivare och
utbildningsanordnare stärks. Kartläggningen av nuvarande samverkansformer lokalt i Boråsregionen ska
leda fram till ett effektivare datainsamlande för bättre Boråsregional överblick av exempelvis
problemområden som bör fokuseras för ett mer effektivt delregionalt kompetensförsörjningsarbete.
Denna insats ska även leda till att det lokalt utvecklas mer kvalitativa samverkanforum mellan arbetsliv
och utbildningsverksamheterna – till gagn för hela delregionen. Till sist förväntas projektarbetet leda fram
till att Boråsregionen tvärprofessionellt fortsätter stärka strukturerna för en kvalitativ samverkan som ger
effekt på kompetensförsörjningen i Boråsregionen.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Västsvenska handelskammaren söker i samarbete med parterna i Boråsregionens KP-råd om ett
projekt som avser att kartlägga nuvarande samverkansformer mellan parterna som berörs av
kompetensförsörjningsarbetet och hitta strukturer för fortsatt samarbete.
Förväntade resultat som presenteras i ansökan är i korthet:
-

Projektet ska leda till en klar bild hos KP-rådet över vilka nuvarande samverkansstrukturer
som finns mellan skola och arbetsliv i Boråsregionen.

-

Borås stad ska ha en modell för samverkan mellan skola och arbetsliv på grund-, gymnasieoch vuxenutbildningsnivå.

-

40 arbetsgivare i Boråsregionen ska ha inlett eller utökat sin samverkan med den reguljära
utbildningsverksamheten.

-

Skapa en modell som effektivt förvandlar företagens vilja att engagera sig i skolan till
praktiskt genomförande.

-

En modell för insatser genom nätverksgrupper, där företagare tillsammans med skolan
arbetar fram en modell för samverkan.

Aktiviteter i projektet kommer att vara insatser både till utbildningsområdet (grundskole- och
gymnasieförvaltningarna) och till arbetsgivare. Insatser kommer att bestå av kartläggningsarbete av
befintliga samverkansstrukturer och framtagande av modeller. Även inspirationsseminarium,
workshops och individuella coachningssamtal kommer att ges.
Sammantaget bedöms ansökan hålla en godkänd nivå. Ansökan är förankrad hos aktörerna i
Boråsregionens KP-råd, vilket är en styrka och det ger också förutsättningar för att projektresultat tas
tillvara efter projektets slut.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Sökanden har inkommit med en förändringsteori som på en acceptabel nivå beskriver
en projektlogik och visar hur ansökan bidrar till förväntade resultat i utlysningen. Ansökan förväntas
bidra till utlysningens och programmets mål genom att förstärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv ur ett mer strategiskt perspektiv i Borårsregionen. Avsikten är att ansökan ska bidra till
stärkt kompetensförsörjning, samt att motverka könsstereotypa utbildningsval. Kriteriet bedöms som
godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: I Boråsregionen finns ett behov av att förbättra strukturerna kring
kompetensförsörjningsarbetet. Ansökan innehåller en utförlig problem- och behovsanalys som utgår
från regionens arbete och förutsättningar. Problem- och behovsanalysen tar dock i begränsad
omfattning upp jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Sökanden har inkommit med
förtydliganden, men dessa delar kan behöva utvecklas under analys- och planeringsfasen. Problemoch behovsanalysen grundar sig på ett påbörjat analysarbete och det bedöms därför finnas ett reellt
behov av projektet. Utifrån beskrivningen i ansökan blir betyget godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Västsvenska handelskammaren har inte tidigare varit projektägaren till något
Socialfondsprojekt under programperioden. Sökanden har presenterat en projektorganisation
bestående av en projektledare och en projektekonom. Därutöver avser sökanden att köpa in extern
tjänst för föreläsningar och seminarier. Utifrån uppgifterna i ansökan bedöms projektorganisationens
operativa, administrativa och ekonomiska förmåga vara godkänd. Utifrån projektlogiken och
förväntade projektresultat bedöms projektorganisationens resurser vara rimliga. Kriteriet bedöms
därmed godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

3

Motivering: Västsvenska handelskammaren är en av medlemmarna i Boråsregionens KP-råd.
Västsvenska handelskammaren kan inte anses vara direkt problemägare, men eftersom projektet
kommer att genomföras i nära samverkan med andra aktörer, bedöms det motivera varför de som
organisation agerar som projektägare. Projektidén är framtagen tillsammans med parterna i
kompetensrådet och avsiktsförklaring har inkommit från flera av parterna. Projektidén bedöms
därmed som efterfrågad och förankrad. KP-rådets medlemmar kommer också att utgöra styrgrupp
för projektet, vilket medför att det finns förutsättningar för att projektresultaten ska kunna tas emot
och implementeras. Kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: I utlysningen ställs inga krav på utvärderare utifrån projektens begränsade omfattning
och projekttid. Ansökan beskriver övergripande hur mål och indikatorer ska följas upp. Under
analys- och planeringsfasen kan det behöva utvecklas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Ansökan anger övergripande utmaningar kopplat till de horisontella principerna, främst
gällande könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. Förtydliganden har begärts in under
beredningen. Projektet har möjlighet att nå upp till programmets och utlysningens krav gällande de
horisontella principerna. Sökanden behöver dock utveckla fördjupa och utveckla arbetet under
analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Efter förtydliganden från sökanden har ett mer detaljerat projektupplägg presenterats.
Det råder dock en viss osäkerhet kring omfattningen på insatserna i några av de involverade
kommunerna, vilket kommer att utredas under analys- och planeringsfasen. Projektorganisationen
och budgeterade resurser bedöms vara rimliga i förhållande till det övergripande projektupplägget.
Det är svårbedömt hur kostnadseffektiviteten förhåller sig till implementering av resultaten då
ansökan inte ger en tydlig beskrivning av hur resultaten kommer att tas tillvara eller implementeras i
ordinarie verksamhet.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ej aktuellt.
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Bilaga 16
Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
ESF Ansökningsomgång 2020:3
Förstudieprojekt inom programområde 1. Mål 1.1 Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Ärendenummer

Dnr

1

2020/00605

Företagarna Västra Götaland/
Förstudie Hantverkskraft

2

2020/00596

Skaraborgs
kommunalförbund/Framtidens
kompetens

3

2020/00600

Halmstads kommun/
Kompetensförsörjning

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

393 732 Prioriteras
Förstudien har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien
Hantverkskraft överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling
i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl.

384 357 Prioriteras
Förstudien har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien
Framtidens kompetens överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl.
400 000 Prioriteras
Förstudien har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien
Kompetensförsörjning överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 20142020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna.
Summa 1 178 089

Tillgängliga medel för prioritering 4 000 000

Bilaga 16
Ärendenummer 1

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

FÖRSTUDIE HANTVERKSKRAFT

Sökande organisation

Företagarna Västra Götaland

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00605

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 1.1,
2020/00458

Programområde/mål

Programområde 1, särskilt mål 1.1

Målgrupp

Hantverksföretagare

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-08-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt i förstudier

Sökt stödbelopp

393 732 kr

Total projektbudget

393 732 kr

Samverkar/samarbetar med

Samordningsförbundet Göteborg, Företagarna Göteborg,
Stiftelsen Hantverk & Utbildning samt Arbetsmarknad och
vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Våren 2014 genomförde Företagarna en förstudie med syfte att utforska nuläge och förutsättningar för
ett västsvenskt partnerskap avseende samverkan och utveckling av bland annat lärlingsprogram,
arbetsplatsförlagt lärande, validering samt kompetensutveckling inom hantverksyrken.
Förstudien resulterade i att en regional centrumbildning bildades (Hantverkshuset) med syfte att utgöra
en arbetsplats för västsvenska hantverksföretagare och nav för att få fler ungdomar intresserade av
hantverksyrken, att främja integration och påskynda vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och
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andra som befinner sig eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden samt att stärka samverkan
mellan skola och arbetsliv.
Ett antal behovsområden har identifierats bland annat behov av kompetensutveckling och andra insatser
för att stärka och utveckla hantverksföretagare och deras medarbetare. Syftet med förstudien är att
fördjupa oss i problemanalysen för att utforska utvecklings- och samverkansmöjligheter som kan ligga till
grund för kommande utlysningar.
Målet är att utforska hur centrumbildningen Hantverkshuset kan bidra i arbetet med att stärka
kompetens, anställningsbarhet och kompetensförsörjning hos västsvenska hantverksföretagare och
deras medarbetare. Några av de övergripande frågeställningar som vi vill besvara i förstudien är vilka
kompetensbehov som finns hos hantverksföretagare och deras medarbetare, vilken kompetens som är
relevant för olika hantverksyrken, hur rörligheten kan öka dvs hur kan återanställning till hantverksyrken
stimuleras och hur digitaliseringen kan förbättra hantverkarnas utveckling både när det gäller
yrkesutövning som kompetensutveckling.
Det partnerskap som står bakom denna ansökan är Samordningsförbundet Göteborg, Företagarna i
Västra Götaland, Företagarna Göteborg, Stiftelsen Hantverk & Utbildning samt Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningen Göteborg stad.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Då stödsökande inkommit med två förstudieansökningar, en inom PO1 och en inom PO2, där flera
frågeställningar återkom i båda ansökningarna gavs sökande en möjlighet att förtydliga vilka
frågeställningar som var mest angelägna inom PO1 respektive PO2. Stödsökande inkom då med ett
underlag som tydligt visade att denna PO1-förstudie ska fokusera på hantverkares behov av
kompetensutveckling inom olika områden, vilken kompetensutveckling som finns att tillgå i dagsläget,
vilka behov företagarna har av nyanställningar/lärlingar/praktikanter samt hur covid-19 påverkar
företagarna.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
- när det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet är sökande tydliga med att förstudien ska utgöra grunden för kommande
ansökningar till utlysningar inom ESF+
- i ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande bland annat konstaterar att
hantverkare har ett behov av behovsanpassade och kompetenshöjande insatser som idag inte blir
mött på ett effektivt sätt. De konstaterar vidare att hantverksföretag och deras medarbetare är en
grupp där många har drabbats hårt av pandemin. Minskade uppdrag, varsel och försämrad ekonomi
är exempel på hur personer inom många hantverksyrken drabbats. En teori som presenteras i
ansökan är att många hantverksföretag inte har tillräcklig stabilitet i sina företag för att kunna hantera
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svackor i efterfrågan, på grund av dålig lönsamhet och likviditet, och får därför svårt att överleva även
vid en kortare period av minskad efterfrågan på produkter och tjänster.
- förstudien riktar sig till mål vi) i programförslaget för ESF+
- stödsökande bedöms ha kapacitet för att genomföra förstudien och beskriver i ansökan vilken
kompetens projektmedarbetarna i förstudien behöver ha samt vilka tjänster som kan bli aktuella att
köpa in
- förstudien är förankrad i den stödsökande organisationen och även hos övriga parter som ingår i
centrumbildningen Hantverkshuset. Det är Företagarna Västra Götaland som kommer att äga och
driva förstudien samt vara den primära mottagaren av förstudiens resultat.
- i ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
skrivbordsundersökningar (statistik och annat underlag), enkätundersökningar, djupintervjuer och
olika former av kreativa forum
- det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grunden för
ansökningar till utlysningar inom ESF+
- stödsökande beskriver i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudien genom att dessa perspektiv finns med i
problemanalys, frågeställningar och mål.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Företagarna Västra Götaland söker medel för en förstudie som ska mynna ut i en
slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Förstudien syftar bland annat till att
skapa möjligheter för stödsökande att inkomma med ansökningar inom ESF+. Ansökan bedöms
ligga väl i linje med utlysningen. Stödsökande motiverar väl behovet av att genomföra en förstudie
och de bedöms ha kommit långt i att konkretisera vilka frågeställningar som behöver utredas.
Bedömningen landar därmed i ”väl godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: I ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande bland annat konstaterar
att hantverkare har ett behov av behovsanpassade och kompetenshöjande insatser och att
hantverksföretag och deras medarbetare är en grupp där många har drabbats hårt av pandemin.
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Sett till att ansökan rör en förstudie bedöms sökande ha kommit långt i sin problem- och
behovsanalys, där även de horisontella principerna finns med som en integrerad del. Förstudien blir
tydligt avgränsad då den riktar sig mot Företagarna Västra Götalands medlemsföretag och är
kopplad till Hantverkshuset. Bedömningen landar i betyget i ”väl godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Stödsökande bedöms ha kapacitet att genomföra förstudien och beskriver i ansökan
vilken kompetens projektmedarbetarna i förstudien behöver ha samt vilka tjänster som kan bli
aktuella att köpa in. Den kompetens som beskrivs som nödvändig för förstudiens genomförande är
kopplad till presenterade frågeställningar. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Förstudien bedöms vara förankrad i den stödsökande organisationen och även hos
övriga parter som ingår i centrumbildningen Hantverkshuset. Det är Företagarna Västra Götaland
som kommer att äga och driva förstudien samt vara den primära mottagaren av förstudiens resultat.
Förstudiens resultat ska utgöra grunden för kommande ansökningar inom ESF+. Bedömningen
landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Utlysningen ställer ej krav på extern utvärdering. Då resultaten av förstudiens arbete ska
presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i förstudiernas uppbyggnad.
Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för att kunna ta fram den
slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. I ansökan beskrivs att löpande
intern uppföljning, ett internt lärande samt dokumentation av förstudiens resultat är några av
förstudiens aktiviteter. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande beskriver i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudien. Sett till att ansökan rör en förstudie bedöms
sökande ha kommit långt i sin problem- och behovsanalys, där de horisontella principerna är en
integrerad del, och perspektiven finns även med i de frågeställningar och mål som presenteras.
Bedömningen landar därmed i ”väl godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet har ansökt om 393 732 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms som
kostnadseffektivt sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen landar i
”godkänt”.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Framtiden kompetens

Sökande organisation

Skaraborgs Kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00596

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 1.1,
2020/00458

Programområde/mål

Programområde 1, särskilt mål 1.1

Målgrupp

Offentliga och privata arbetsgivare och utbildningsanordnare

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-04-01 – 2021-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt

Sökt stödbelopp

384 357 kr

Total projektbudget

384 357 kr

Samverkar/samarbetar med

-

Samordnare

Helena Rydén

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Förstudien ska utifrån tidigare genomförda projekt och rapporter ta fram en sammanhållen analys och
dra slutsatser kring viktiga områden för samverkan och utveckling inom Skaraborgs
kompetensförsörjningssystem. samt utifrån dessa skissa fram relevanta projektidéer och mobilisera
viktiga samverkansaktörer för kommande genomförandeprojekt.
Skaraborgs Kommunalförbund vill i arbetet, tillsammans med delregionens kommuner (i form av såväl
utbildningsanordnare som arbetsgivare) och näringsliv, ta ut en riktning för framtidens kompetenshöjning
och bygga tåliga och flexibla strukturer för ett livslångt lärande. Ambitionen är att samla privata och
offentliga arbetsgivare och relevanta utbildningsanordnare för ett livslångt lärande och inkluderande
arbetsliv i Skaraborg.
Den riktning som Skaraborg vill sätta upp inför nästa programperiod handlar om:
-

Ett jämställt och inkluderande arbetsliv, och
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-

Ökad kapacitet för omställning mot en biobaserad ekonomi och cirkulära affärsmodeller (helt i
enlighet med remissversionen av VG2030 – den nya regionala utvecklingsstrategin).

Förstudien ska i sina rekommendationer skapa förutsättningar för förstärkning av utbildningssystemets
relevans för arbetsmarknadens behov, en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad med bättre
förutsättningar för individer och organisationer att hantera omställning och göra så att fler arbetsgivare
som tillämpar strategisk kompetensförsörjning.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Förstudien tar ansats i följande utmaningar för Skaraborgs kompetensförsörjning
-

-

Långsiktig hållbar tillväxt
Låg utbildningsnivå
Inkludering och normkritik
Omställning
Livslångt lärande och arbetsmarknadens behov

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
-

Förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande Socialfondsprogrammet genom
att leverera en slutrapport, skiss av projektidéer och mobilisera samverkansaktörer för
kommande genomförandeprojekt.

-

Förstudiens problemformulering handlar om att det i Skaraborg finns identifierade utmaningar
när det gäller koordinering och rådighet inom kompetensförsörjningen i delregionen.

-

Inriktningen för förstudien bedöms att vara i linje med programförslagets prioriterade insatser om
förbättring av system för livslångt lärande så att fler individer utvecklas i takt med arbetslivets
behov och att kompetensförsörjningen stärks genom samverkan mellan berörda aktörer.

-

Relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien bedöms säkerställd genom
Skaraborgs kommunalförbunds erfarenhet av att bedriva socialfondsprojekt, att de har en
betydande roll i det delregionala kompetensförsörjningsarbetet tillsammans med planeringen av
förstudiens genomförande och tillhörande resurser.

-

Förstudien ägs av och är förankrad hos Skaraborgs kommunalförbund. Därtill har förstudien
förankrats på Kompetensforum, ett strategiskt nätverk kring kompetensförsörjning i Skaraborg.
Förstudien har även presenterats på styrgruppen för Samverkansmodell för
kompetensförsörjning i Skaraborg. Då förstudien har som syfte att identifiera och mobilisera
aktörer för kommande programperiod finns i detta skede inga samverkansaktörer för förstudiens
genomförande.
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-

En övergripande tidsplan finns för genomförandet av förstudien. Den omfattar sammanställning
och analys av tidigare och pågående arbete i Skaraborg, uppsökande möten för information,
gemensamma slutsatser och avsiktsförklaringar samt slutseminarium och slutrapport med
rekommendationer för kommande projektansökningar.

-

Utifrån förstudiens syfte, arbetsmoment och förväntade resultat bedöms det tydligt framgå hur
detta ska tillvaratas för ett kommande projekt inom ESF+.

-

Analyser om jämställdhet och tillgänglighet i skola och arbetsliv i Skaraborg från tidigare
genomförda projekt och rapporter kommer att tillvaratas i förstudiens analysarbete. De
horisontella principerna uppges vara centrala i förstudien i och med att ett särskilt fokusområde
är inkludering inom kompetensförsörjningssystemet. Parallellt med förstudien är tänkt att
genomföras en satsning på normkritisk genomlysning av strukturer inom
kompetensförsörjningssystemet vilket sökande menar kan ge synergier i förstudiens arbete.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Behov, utmaningar och inriktning samt förväntade resultat bedöms att vara inom ramen för
aktuell utlysning och bedöms att vara beskrivna på en godkänd nivå för en förstudieansökan.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Förstudieansökan bedöms att utgå från problem, utmaningar och behov gällande Skaraborgs
kompetensförsörjning, som i o m förstudien djupare ska analyseras tillsammans med uppsökande
mobiliseringsarbete. Då förstudien avser ett fördjupat analysarbete blir bedömningen i detta skede
godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X
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Motivering: Projektägande organisation bedöms att ha relevant kapacitet och kompetens för att
genomföra förstudien. Bedömningen grundar sig på att Skaraborg har stor erfarenhet av att bedriva
projekt och har en viktig roll avseende kompetensförsörjningen i Skaraborg. Planeringen för
genomförandet av förstudien samt tillhörande resurser är även beaktat i bedömningen som landar i väl
godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förstudien är förankrad hos projektägande organisation. Förankring har även gjorts på
Kompetensform och förstudien har presenterats på styrgruppen för Samverkansmodell för
kompetensförsörjning. Förstudien syftar särskilt till att stärka mobilisering och förankring för att skapa
riktning för kompetensförsörjningen i Skaraborg. Mottagare av resultat uppges vara delregionens
näringsliv och offentliga organisationer. Sammantaget landar bedömningen i godkänd som baseras på
att förstudieansökan bedöms vara förankrad i relevanta forum och att ytterligare förankring för
mobilisering ska göras inom ramen för förstudien
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Då det är en förstudie som avses är utvärdering inte aktuellt i den vanliga bemärkelsen.
Dock kan det förväntade resultatet i form av en slutrapporten bedömas vara av både uppföljande och av
utvärderande karaktär. Kriteriet bedöms därför som uppfyllt och godkänt för förstudien.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna bedöms att vara beaktade då de ska ingå i analysarbetet och
utifrån att projektägande organisation uppger att de har jämställdhets- och tillgänglighetskompetens som
kommer att nyttjas i arbetet med förstudien. Bedömningen landar i att kraven möts på en godkänd nivå
för förstudieansökan.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Upptagna resurser i budgeten, vilka uppgår till 384 357 kr, har i förhållande till genomförande
och leverans för förstudien bedömts som rimliga. Således bedöms planerat genomförande av förstudien
vara kostnadseffektivt på en godkänd nivå.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Kompetensförsörjning

Sökande organisation

Halmstads kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00600

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 1.1,
2020/00458

Programområde/mål

Programområde 1, särskilt mål 1.1

Målgrupp

Nuvarande och framtida medarbetare

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-10-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt

Sökt stödbelopp

400 000 kr

Total projektbudget

400 000 kr

Samverkar/samarbetar med
Samordnare

Helena Rydén

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
I och med Halmstads kommuns stora utmaningar med kompetensförsörjning är det högst
relevant/värdefullt att kommunkoncernen på systemnivå har tydliga riktningar, strukturer och
systematiska arbetssätt kring kompetensförsörjning. Det systematiska arbetssättet ger goda
förutsättningar för organisatoriskt planerade insatser samt individuellt lärande under hela arbetslivet.
Halmstads kommunkoncern behöver utveckla kompetensförsörjningsarbetet på systemnivå därav denna
ansökan till förstudie. Förstudien skall understödja fortsatt arbete på samtliga tre nivåer det vill säga på
individ- organisation- och systemnivå.
Förstudien skall resultera i en tydlighet i HR-professionens roll, ökad samverkanskompetens och
tvärfunktionellt arbete samt tydligare riktning, struktur och system för kommunkoncernens
kompetensförsörjningsarbete. Förstudien skall även ge Halmstads kommun en aktuell och tydligare blid
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som beskriver läget ur olika beroenden så som demografi, arbetsmarknadsläget, population och
omvärldsfaktorer kopplat till Halmstads kommuns kompetensförsörjningsläge där möjligheter till
korstabulering finns för bättre analys.
Vår önskade effekt av förstudien är att understödja och underlätta kommunkoncernens
kompetensförsörjningsarbete via tydlig riktning, systematik och samverkansarbete i kommande
genomförandeprojekt. Resultatet av ett genomförande projekt är att vi strukturerat och systematiskt
arbetar med en bredd av aktiviteter i syfte att kompetensförsörja Halmstads kommunkoncern och vara
en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
-

Förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande Socialfondsprogrammet genom
att leverera en slutrapport och projektidé för ett kommande genomförandeprojekt.

-

Förstudiens problemformulering handlar om att Halmstads kommun står inför stora utmaningar
med kompetensförsörjningen. De ser därför det som angeläget att arbeta med
kompetensförsörjningsfrågor på både system-, organisations- och individnivå. HR-professionen
är inom kommunkoncernen organiserad på olika organisatoriska nivåer vilket gör att processer
och arbetssätt inte är harmoniserade vilket behöver ses över. I förstudien kommer därför
kommunledningsförvaltningens HR-avdelning vara i fokus.

-

Det utvecklingsbehov som förstudien vill möta är att understödja Halmstads kommuns arbete
med kompetensförsörjning primärt på system- och organisatorisk nivå. Vidare i en förlängning
att arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där Halmstads kommun är en stor arbetsgivare,
vilket för ett genomförandeprojekt kan komma att innebära prioriterade insatser på individ-,
organisation och systemnivå, både inom särskilt mål vi och vii inom programmet för ESF+.

-

Relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien bedöms säkerställd genom att
två HR-strateger kommer utgöra projektledningen och driva genomförandet av förstudien.
Därtill kommer det att finnas en styrgrupp (befintlig grupp bestående av
kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp), referensgrupp (befintlig grupp bestående av
HR-rådet) och arbetsgrupp (befintlig grupp bestående av strateg-grupp) vilka kommer att
involveras i dialogforum, uppföljningsarbete och vid avrapportering av förstudiens resultat. För
förstudiens utvecklingsprocess kommer externt processtöd att köpas in och en rapport som
omfattar demografi, arbetsmarknadsläget, population och omvärldsfaktorer kopplat till
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Halmstads kommuns kompetensförsörjningsläge. Sökande bedömas att motivera betydelsen
av dessa insatser för förstudiens genomförande och resultat.
-

Förstudien är förankrad och ägs av HR-avdelningen på kommunledningsförvaltningen. HRavdelningens HR-direktör, förhandlingschef samt strateger är väl informerade och ser behovet
av förstudien samt i en förlängningen ett genomförandeprojekt. Vidare förankring internt ska
göras i samband med ett beviljande. Som ovan nämnt kommer olika grupperingar och
funktioner involveras i förstudiens arbete för analys och förankring samt för avrapportering,
prioritering och beslutsfattande. Baserat på detta bedöms förstudien i detta skede
tillfredsställande internt förankrad hos projektsökande.

-

Det finns en detaljerad tidsplan för genomförandet av förstudien.

-

Mottagarna för förstudiens analyser, resultat och modeller är kommunens personal och
ledningsutskott, kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp samt i förlängningen
förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper. Projektledningen har i uppdrag att göra en
sammanfattad analys av Halmstad kommuns kompetensbehov i syfte att ringa in
kommungemensamma utvecklingsområden som är av största vikt på kommunkoncernnivå.
Integration, jämställdhet och mångfald samt tillgänglighetsaspekter ska ingå i analysen.
Projektledningen ska skriva en rapport som ska redovisas för styr-, referens- samt arbetsgrupp.

-

De horisontella principerna kommer att beaktas vid beställning av den demografiska rapporten
och i förstudiens analysarbete. För detta kommer sakkunniga strateger hos
kommunledningsförvaltningen att nyttjas.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Behov, inriktning och förväntade resultat bedöms att vara inom ramen för aktuell utlysning
och bedöms att vara beskrivna på en godkänd nivå för en förstudieansökan
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X
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Motivering: Förstudieansökan bedöms utgå från en problem- och behovsanalys som fokuserar att
Halmstad kommun står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen och ser det som angeläget
att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor på både system-, organisations- och individnivå. Sökande
ser behov av att både starta en intern förändringsresa i syfte att harmonisera HR-processer och
arbetssätt samt att med hjälp av en demografisk rapport analysera och prioritera viktiga områden för
det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för medarbetare och för inkludering av framtida
medarbetare. Bedömningen landar i godkänd då problem- och behovsanalysen bedöms vara bred och
att förstudien kommer att utgöras av fördjupat analysarbete som ska leda fram till prioriterade
satsningar/områden.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Sammantagen bedömning av kriteriet landar i godkänd. Sökande bedöms redogöra för
kompetens och erfarenhet av att bedriva projekt, men då en stor insats i förstudien utgörs av externt
processtöd och beställning av demografisk rapport, bedöms ett högre omdöme inte vara skäligt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ägare för förstudien är kommunledningens HR-avdelning. Vid ett beviljande kommer
bredare förankring att göras internt och olika grupperingar och funktioner kommer involveras i
förstudiens arbete. Mottagarna för förstudiens analyser, resultat och modeller uppges vara kommunens
personal och ledningsutskott, kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp samt i förlängningen
förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper. Förankring, ägarskap och mottagare av resultat
bedöms från detta tillfredsställande uppfyllt på en godkänd nivå för genomförandet av förstudien.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Då det är en förstudie som avses är utvärdering inte aktuellt i den vanliga bemärkelsen.
Dock kan det förväntade resultatet i form av en slutrapporten bedömas vara av både uppföljande och
av utvärderande karaktär. Kriteriet bedöms därför som uppfyllt och godkänt för förstudien.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Integration, jämställdhet och mångfald samt tillgänglighetsaspekter kommer att ingå i
beställningen av den demografiska rapporten och i det fördjupade analysarbetet. Sakkunniga internt
inom områden kommer att nyttjas i förstudien. Bedömningen landar i att kraven möts på en godkänd
nivå för förstudieansökan.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Upptagna resurser i budgeten, vilka uppgår till 400 000kr, har i förhållande till
genomförande och leverans för förstudien bedömts som rimliga. Således bedöms planerat
genomförande av förstudien vara kostnadseffektivt på en godkänd nivå.
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Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
ESF Ansökningsomgång 2020:3
Förstudieprojekt inom programområde 1. Mål 2.1 Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Ärendenummer

Dnr

1

2020/00595

2

2020/00604

3

2020/00601

4

2020/00603

5

2020/00611

6

2020/00598

7

2020/00602

Sökande/Projektnamn
Göteborgsregionen/Förstudie
Fullföljda studier

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

396 838 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Fullföljda
studier överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl.
Mariestads kommun/ Breddad
399 771 Prioriteras
arbetsmarknad MTG
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Breddad
arbetsmarknad MTG överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i
Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl.
Halmstads kommun/ Mobilisering
396 230 Prioriteras
ungas inkludering
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Mobilisering
ungas inkludering överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Projektet
uppfyller prioriteringsgrunderna väl.
Göteborgsregionen/ Förstudie
397 860 Prioriteras
Regionala jobbspår
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Regionala
Jobbspår överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl.
Coompanion Göteborgsregionen/ M399 352 Prioriteras
KRAFT förstudie
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien M-KRAFT
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 20142020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl.
Sätt färg på Göteborg ekonomisk
397 761 Prioriteras
förening/ Förstudie Jobb för
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Jobb för
Västsverige
Västsverige överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl.
Företagarna Västra Götaland/
395 022 Prioriteras
Hantverksutveckling Väst
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien
Hanterverksutveckling Väst överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna väl.
Delsumma 2 782 834

Prioriteringsmöte SFP 3 dec 2020
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2020:3
Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete eller studier för kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden
8

2020/00594

Laholms kommun/ Förstudieprojekt SamverKAA

9

2020/00579

Sotenäs kommun/ Förstudie Närmare
arbete

10

2020/00592

Medborgarskolan Region Väst/
Förstudie: Vägar framåt

11

2020/00586

Skyddsvärnet i Göteborg/ SATSA

12

2020/00593

Lilla Edets kommun/ Hållbart arbetsliv
för alla?

13

2020/00607

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund
Sydvästra Götaland/ Bygg broar =
Förkorta vägar
Delsumma
Summa
Utlyst belopp

* Ärenden utan inbördes ordning

385 612 Prioriteras om medel finns*
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien SamverKAA
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna.
383 983 Prioriteras om medel finns*
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Närmare arbete
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 20142020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna.
395 562 Prioriteras om medel finns*
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Vägar framåt
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 20142020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna.
397 436 Prioriteras om medel finns*
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien SATSA
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 20142020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna.
400 000 Prioriteras om medel finns*
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Hållbart
arbetsliv för alla? överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna.
382 436 Prioriteras om medel finns*
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Förstudien Bygg broar =
Förkorta vägar överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna.
2 345 029
5 127 863
4 000 000
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Förstudie Fullföljda studier

Sökande organisation

Göteborgsregionen

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/005925

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2:1

Målgrupp

Unga i risk för skolavhopp

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-04-01 – 2021-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt

Sökt stödbelopp

396 838 kr

Total projektbudget

396 838 kr

Samverkar/samarbetar med

GR:s 13 medlemskommuner

Samordnare

Pernilla Hofmann

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Fullföljda studier har under många års tid varit ett prioriterat område hos medlemskommunerna i
Göteborgsregionen. Kunskapsresultat och en fullföljd gymnasieexamen ses som avgörande för att
minska risken för utanförskap och en framtida etablering på arbetsmarknaden. Idag finns dock en relativt
stor andel elever som inte fullföljer sina studier, och studieavbrottsfrågan har flera förklaringsfaktorer.
Elevbehoven kopplat till främst psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer har förändrats
de senaste åren, och skolpersonal saknar många gånger förutsättningar för att möta dessa elever.
Parallellt med detta finns också en stor andel obehörig skolpersonal inom såväl grund- som
gymnasieskola. Vidare spås elevkullarna i GR öka kommande år, vilket innebär fler elever med
förändrade behov att möta för skolpersonalen. GR önskar i en förstudie undersöka vilka förutsättningar
och kompetens behörig och obehörig skolpersonal i grundskola och gymnasieskola har för att möta
behoven hos elever i riskzon för att inte fullfölja sina studier. Genom en systematisk och fortlöpande
datainsamling i form av intervjuer, fokusgrupper, statistik, forskningsöversikter samt omvärldsbevakning,
är avsikten att förstudien ska resultera i ett underlag som ökar kännedom och kunskap bland strategiska
beslutsfattare i kommunerna om vilka förutsättningar och kompetens hos skolpersonal som finns, samt
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ge förslag till möjliga genomförandeprojekt som bidrar till att förbättra anställningsbarheten såväl för
elever som för skolpersonal.
Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
•

När det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet framgår det att förstudien ska utgöra grunden för ansökan till utlysning inom
ESF+

•

I ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande konstaterar att en relativt stor andel
elever fortsatt inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och att en relativt stor andel elever
fortsatt inte erhåller en gymnasieexamen inom tre år.

•

Förstudien riktar sig till mål vii) i programförslaget för ESF+

•

Stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien och
beskriver i ansökan vilken kompetens projektledaren i förstudien ska ha

•

Förstudien är förankrad i stödsökandes organisation som kommer äga och driva förstudiens resultat.
Som mottagare av resultat nämns strategiska beslutsfattare i medlemskommunerna.

•

I ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som innehåller omvärldsbevakning
och forskningsöversikt, statistikinsamling, fokusgruppsintervjuer, enkäter

•

Det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grund för ett
kommande genomförandeprojekt inom ESF+

•

Stödsökande visar i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete och användas bland annat i
framtagandet av frågor till intervjuer och/eller fokusgrupper. Material som produceras kommer
genomsyras av dessa perspektiv.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium
Godkänd
Väl
Mycket väl
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: GR söker medel till en förstudie som ska resultera i en slutrapport som utgör grund för
utbetalning av klumpsumma. Förstudiens syftar till att fungera som underlag till strategiska beslutsfattare
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i kommunerna och förväntas skapa möjligheter för GR att inkomma med ansökningar inom ESF+.
Ansökan bedöms ligga i linje med utlysningen och bedöms som godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan innehåller en utförlig problem- och behovsanalys avseende faktorer som bidrar till
att elever hoppar av sina studier men också vilka konsekvenser det kan få för dem senare i livet.
Förstudiens frågeställning rör skolpersonalens förutsättningar och kompetens för att möta behoven hos
elever i riskzon för att inte fullfölja sina studier och syftar till att ta reda på vad skolpersonal saknar för att
möta dessa elever. Bedöms som väl godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien och
för att kunna leverera en slutrapport. De beskriver i ansökan de kompetenser projektledare för förstudien
ska ha samt den projektmedarbetare och ekonom som ska knytas till förstudien. Bedömningen landar i
väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förstudien bedöms vara väl förankrad i den stödsökande organisationen. Samverkansparter
är GR:s 13 medlemskommuner. I GR:s regi finns ett branschråd för grundskola där representanter från
olika kommuner i Göteborgsregionen finns med. Förstudien kommer involvera branschrådet Grundskola,
då deras arbete i viss mån går hand i hand med förstudiens syfte. Bedöms som väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utlysningen ställer inga krav på extern utvärdering av förstudien. I ansökan skriver
stödsökande att uppföljning och utvärdering av förstudien görs av projektgruppen. Då resultaten av
förstudiens arbete ska presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i förstudiernas
uppbyggnad. Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för att kunna ta
fram den slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Bedöms som godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan beskriver hur perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
kommer användas vid analys av den inhämtade statistiken i syfte att kunna identifiera diskriminerande
strukturer. Underlaget kommer sedan användas till att exempelvis ta fram frågor till intervjuer och/eller
fokusgrupper. Allt material som produceras inom ramen för förstudien kommer genomsyras av
perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och kriteriet bedöms som godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Stödsökande ansöker om 396 838 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms som
kostnadseffektivt sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen landar i
godkänt.
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Breddad arbetsmarknad MTG

Sökande organisation

Mariestads kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00604

Utlysning; namn och diarienummer

2020/00459 Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom
mål 2.1

Programområde/mål

Po2: Ökade övergångar till arbete, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Långtidsarbetslösa i alla åldrar som är beroende av ekonomiskt
bistånd som sista instans och som inte bedöms passa in i
ordinarie insatser och är i behov av en breddad arbetsmarknad.

Antal deltagare

Deltagare ej aktuellt, förstudie

Projektperiod

2021-01-04 – 2021-07-03 (6 månader)

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Förstudie - ej aktuellt

Sökt stödbelopp

399 771 kr

Total projektbudget

399 771 kr

Samverkar/samarbetar med

Töreboda kommun, Gullspångs kommun, Studieförbundet
Vuxenskolan, Medborgarskolan, ABF, Svenska Kyrkan, Vara
Folkhögskola, Naturbruksskolan Sötåsen,
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Samordnare

Samuel Löfgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet ska utgöra grunden för en satsning på breddad arbetsmarknad i MTG-kommunerna. När vi har
analyserat projektsatsningar mot den målgrupp som står allra längst från arbetsmarknaden ser vi att det
inte går ihop. Det finns inga arbetsplatser på den ordinarie arbetsmarknaden för dessa människor. Det
måste vi ändra på, så att arbetsmarknaden är breddad mot att det finns fler flexibla lösningar och former
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där man kan arbeta 100% av sin egen förmåga. Det saknas här idag. Utan detta arbete kan vi inte
arbeta med målgruppen "längst från arbetsmarknaden".

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Förstudien riktar sig till målgrupper som i många fall bedöms fastna i försörjningsstöd som ersättning,
trots att denna ersättningsform är tänkt att vara tillfällig. Skälet till detta bedöms vara att de ordinarie
insatserna, projektsatsningarna och stödformer som finns inte möjliggör en etablering på
arbetsmarknaden för denna målgrupp. Ingången i frågan är att arbetsmarknaden behöver förändras
(breddas) för att rymma de som inte ryms idag. Huvudspåret i denna förändring är att undersöka
möjligheten att utveckla hållbara Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF). Detta tros kräva en
omställning på organisationsnivå för att skapa engagemang från samtliga samhällssektorer och fördjupa
samverkan med civilsamhället.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade resultat av förstudier är en slutrapport enligt givna förutsättningar som finns formulerade i
aktuell utlysning. Aktuellt projekt skall i förstudien undersöka och sedermera slutrapportera kring
möjligheterna och vägarna till en breddad arbetsmarknad för en målgrupp som fastnat i långvarigt
beroende av försörjningsstöd och är i behov av en förändrad och anpassad arbetsmarknad för att
kunna vara en del av densamma.
Förväntade resultat i aktuell utlysning är underlag för framtida utlysningar inom ESF+ och förväntade
effekter är hållbara projektidéer inom särskilt mål vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika
möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten. Bedömningen är att aktuell
ansökan ligger i linje med utlysningens förväntade resultat och effekter.
Till ansökans svagheter hör att den är relativt bred i sitt anslag och berör stora omställningsfrågor,
vilket kan vara utmanande i en mindre satsning. Samtidigt är bedömningen att en förstudie inte
behöver nå ett slutresultat, utan snarare en analys av förutsättningar och behov framåt. Till ansökans
styrkor hör att problemområdet är prioriterat, man har byggt in en samverkan mellan ett antal mindre
kommuner och andra aktörer, man vill arbeta på flera nivåer och man har planerat att involvera
deltagare från aktuella målgrupper.
Bedömningen är att aktuell ansökan rymmer ett väl definierat och tydligt problemområde, en
avgränsad målgrupp där det också finns tydliga behov av att ta fram nya typer av insatser.
Avgränsningen möjliggör också tydliga resultat i slutrapporteringen. Bedömningen är vidare att
ansökan om förstudie är väl genomtänkt och förankrad bland samtliga parter som bedöms vara en
del av kommande satsningar. Det är 3 kommuner som skall genomföra förstudien gemensamt i
samarbete med olika parter runt kommunerna. Det finns också en tydlig blick framåt mot kommande
satsningar, kommande program och insatsområden där man vill åstadkomma en förändring på
individ-, organisations- och strukturnivå.
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För att bedöma ansökan som valbar har följande krav i utlysningen säkerställts i bedömningen:
1. Förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande socialfondsprogram
2. Förstudien utgår från en problemformulering
3. Vilka prioriterade insatser i programförslaget förstudien riktar sig till
4. Relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien finns säkerställd
5. Förstudien har förankrats, samverkansparter finns definierade och gemensamt arbete mot
förväntade resultat finns beskrivet
6. En tidsplan för genomförandet av förstudien
7. En plan för hur förstudiens resultat, metodarbete och lärdomar ska tillvaratas av både
projektägare och samverkansparter
8. Hur ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv ska integreras i
förstudien.
Ansökan bedöms uppfylla samtliga krav som finns angivna i utlysningen.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
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Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

G

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Bedömningen är att ansökan ligger inom ramen för utlysningens inriktning, förväntade
resultat och effekter, samt förväntas bidra till programmets mål. Ansökan har en utgångspunkt i
målgruppen och tänkta aktörers behov. Målgruppen är tydligt avgränsad och väl definierad till
långvariga försörjningsstödsmottagare, vilket möjliggör tydliga resultat kopplat till framtida satsningar
där ansökan identifierat behovet av en breddad arbetsmarknad för att rymma fler. Projektet har i
samband med beredning förtydligat tids- och aktivitetsplan. Bedömningen är godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

VG

Motivering: Projektet har en tydlig problem- och behovsanalys knutet till en avgränsad målgrupp i
särskilt stort behov av insatser. I analysen ryms även idéer om vad som behöver göras för att bryta
den problembild som tagits upp, vilket bedöms ligga väl i linje med både målgruppens och tänkta
aktörers behov. Bedömningen väl godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

VG

Motivering: Projektägaren har god erfarenhet av projekt och satsningar både i Socialfonden och
andra sammanhang. Det finns i ansökan beskrivna kompetenser och erfarenheter på både individ
och organisationsnivå som styrker projektägarens genomförandekapacitet. Denna stärks upp av en
uttalad samverkan mellan 3 kommuner och tillsammans med aktörer inom civilsamhället.
Bedömningen väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

VG

Motivering: Bedömningen är att det finns en tydlig och väl etablerad förankring i synnerhet mellan
de 3 kommuner som skall samverka i förstudien. Ansökan är en gemensam satsning i samverkan
med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Utöver detta finns etablerade kontakter inom
civilsamhället. Det finns också en plan framåt för vad man vill förändra och hur resultatet av
förstudien skall tas vidare i kommande satsningar där man förankrat en gemensam målbild i
projektet. Bedömningen väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

G

Motivering: Då detta är ett förstudieprojekt finns inget krav på utvärdering. Dock bedöms projektet
vara utvärderingsbart, kommer följas upp både löpande och knutet till slutrapporteringen av
förstudien. Bedömningen godkänd.
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Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

G

Motivering: Förstudieprojekt skall resultera i en slutrapport med fördefinierade krav. Denna
slutrapport är också en förutsättning för utbetalning av stöd. I slutrapporten finns krav på problem
och behovsanalys som innefattar analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Bedömningen är att ansökan uppfyller kraven gällande horisontella principer. Detta
är också en integrerad och naturligt integrerad del av det tema som förstudien rymmer.
Bedömningen godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

G

Motivering: Bedömningen är att projektet uppfyller kraven på kostnadseffektivitet. Förstudieprojekt
har en maximal budget om 400 000 kr. Projektet har budgeterat 399 771 kr vilket inbegriper
personalresurs i form av en projektledare som skall leda arbetet med förstudien. Bedömningen är att
insatserna i projektet kommer vara högre än budgeterat belopp. Beräkningen utgår från ESF-rådets
schabloner. Resultatet av projektet är leverans av slutrapport. Bedömningen är att projektet är
rimligt resurssatt utifrån detta och därmed kostnadseffektivt. Bedömningen godkänd.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ej aktuellt

Om det behövs, gör fler rader för eventuella delkriterier och utlysningsspecifika urvalskriterier.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Mobilisering ungas inkludering

Sökande organisation

Halmstads kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00601

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2:1

Målgrupp

Unga 15-29 år

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-03-01 – 2021-11-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt i förstudie

Sökt stödbelopp

396 230 kr

Total projektbudget

396 230 kr

Samverkar/samarbetar med

Främst intern samverkan men har ambitioner att samverka med
externa aktörer

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Coronakrisen har på mycket kort tid slagit hårt mot våra samhällen. Medan viruset främst har drabbat
äldre tycks det bli allt tydligare att den ekonomiska krisen på sikt kommer att slå särskilt hårt mot
ungdomar och unga vuxna.
Arbetslösheten och den psykiska ohälsan ökar i Coronakrisens spår och unga tjejer och killar är en av
de grupper som vi behöver kraftsamla kring för att möjliggöra omställning och motverka långtgående
effekter av krisen. Vi vet att målgruppen är heterogen och att arbetsmarknaden och olika
samhällsstrukturer redan innan Coronakrisen har skapat skilda förutsättningar för unga tjejers och killars
förutsättningar som påverkas av bakgrund, familjeförhållanden och funktionsvariation. Det gör det än
mer angeläget att i detta projekt öka kunskapen om målgruppens skiftande behov och förutsättningarna
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till bred samverkan i en ny tid.
Projektet syftar till att på sikt öka unga tjejer och killars, 15-29 år, etablering på arbetsmarknaden genom
gemensam mobilisering av alla för målgruppen relevanta aktörer i och omkring Halmstad. Syftet är att
utreda hur berörda aktörer kan mötas kring målgrupperna över organisations- och förvaltningsgränser.
Detta ska i sin tur leda till att:
• Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, oberoende av kön, bakgrund och
funktionsvariation.
• Bidra till struktur-, samverkansbyggande och attitydpåverkande insatser till berörda aktörer.
• Bidra till ökad kunskap om målgruppens behov och behov av utökad och förändrad samverkan inom
Halmstads kommun och med relevanta aktörer

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
- när det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet menar sökande att förstudien kan komma att utgöra grunden för regionala
eller lokala ansökningar inom ESF+
- i ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande bland annat har identifierat ett stort
behov av tvärsektoriell mobilisering och fördjupad samverkan för att ungdomar i högre utsträckning
ska komma i arbete eller studier. De beskriver även de negativa effekter som coronapandemin har
medfört för målgruppen.
- förstudien riktar sig till mål vii) i programförslaget för ESF+
- stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien och
beskriver i ansökan vilken kompetens projektmedarbetarna i förstudien ska ha
- förstudien är förankrad i Halmstads kommun och det är kommunen som kommer att äga och driva
förstudien samt vara den primära mottagaren av förstudiens resultat. I ansökan nämns även
potentiella samverkansparter som bygger vidare på befintlig samverkan.
- i ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
kartläggningar av målgruppen och olika fördjupningsområden, omvärldsbevakning samt
erfarenhetsutbyten på regional nivå
- det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grunden för ett
kommande genomförandeprojekt inom ESF+
- stödsökande beskriver i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och icke-
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diskrimineringsperspektiv är en förutsättning för att förstå målgruppen unga tjejer och killars
förutsättningar och behov och vilket behov av insatser och samverkansstrukturer som finns.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Halmstads kommun söker medel för en förstudie som ska mynna ut i en slutrapport som
utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Förstudien syftar bland annat till att skapa
möjligheter för kommunen att inkomma med ansökningar inom ESF+. Ansökan bedöms ligga i linje
med utlysningen och bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: I ansökan presenterar stödsökande ett identifierat behov av tvärsektoriell mobilisering
och fördjupad samverkan för att ungdomar i högre utsträckning ska komma i arbete eller studier. De
beskriver även de negativa effekter som coronapandemin har medfört för målgruppen. Problem- och
behovsanalysen rör sig på en övergripande nivå och en del av förstudien handlar om att genomföra
mer djupgående problem- och behovsanalyser. Bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Halmstads kommun bedöms ha god kapacitet och kompetens för att genomföra
förstudien och leverera en slutrapport. I ansökan finns väl beskrivet vilka erfarenheter och vilken
kompetens kommunen tar med sig in i förstudiearbetet. I ansökan beskrivs vilka funktioner och
vilken kompetens som behövs för att genomföra förstudien och den är resurssatt därefter.
Halmstads kommun har även tidigare erfarenhet av att driva socialfondsprojekt. Bedömningen
landar i ”väl godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Att ansökan är undertecknad av kommundirektören visar att förstudien är förankrad i
Halmstads kommun. Det är kommunen som kommer att äga förstudien och det är även Halmstads
kommun som kommer att vara mottagare av resultatet, då det är de som äger frågan till stor del.
Förstudien ska ske genom samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen, men även externa
aktörer nämns i ansökan, exempelvis Arbetsförmedlingen och Region Halland. Utlysningen ställer
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inga krav på avsiktsförklaringar eller liknande underlag. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Utlysningen ställer inga krav på extern utvärdering. Stödsökande skriver i ansökan att en
uppföljningsplan med integrering av mål för horisontella principer ska tas fram av projektledning och
fastställas av styrgrupp i förstudiens inledande fas. Då resultaten av förstudiens arbete ska
presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i förstudiernas uppbyggnad.
Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för att kunna ta fram den
slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande beskriver i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv är en förutsättning för att förstå målgruppen förutsättningar och behov och
vilket behov av insatser och samverkansstrukturer som finns. Därmed behöver förstudien ta dessa
perspektiv i beaktande. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Stödsökande har ansökt om 396 230 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms som
kostnadseffektivt sett till att det projektägaren ska leverera är en slutrapport. Bedömningen landar i
”godkänt”.
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Förstudie Regionala jobbspår

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00603

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 2.1, dnr
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden

Antal deltagare

Deltagare ej aktuellt, förstudie

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-10-31 (9 månader)

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Förstudie - ej aktuellt

Sökt stödbelopp

397 860 kr

Total projektbudget

397 860 kr

Samverkar/samarbetar med

Alingsås kommun, Ale kommun, Kungälvs kommun, Lerums
kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Stenungssunds
kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun, Kungsbacka
kommun, Lilla Edets kommun, Härryda kommun,
Arbetsförmedlingen

Samordnare

Cecilia Lillieroth Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Göteborgsregionen (GR) vill i en förstudie utforska om det finns behov, intresse och förutsättningar hos
kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom Göteborgsregionen att utveckla regionala
jobbspår.
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Jobbspår är en metod för att rusta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.
Samtidigt stödjer metoden arbetsgivares behov av kompetensförsörjning. Båda dessa perspektiv är
utpekade fokusområden från GR:s politiska ledning. Även för flera av GR:s strategiska chefsnätverk är
detta prioriterade frågor.
Lokala jobbspår lanserades 2018, men än idag finns inga regionala insatser för personer som står
särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som av den anledningen inte bedöms kunna tillgodogöra sig en
yrkesutbildning på gymnasial nivå. GR vill, genom denna förstudie, undersöka behov, intresse och
förutsättningar att utveckla en sådan samverkan.
I de lokala jobbspåren har målgruppen framförallt varit nyanlända i etablering, men inte minst den
pågående pandemin har också inneburit ett ökat behov av stöd bland flera grupper. Däribland
ungdomar, tidigare nyanlända, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder. I förstudien ämnar vi
också undersöka om det är möjligt och lämpligt att använda regionala jobbspår för fler målgrupper än
nyanlända.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade resultat av förstudier är en slutrapport enligt givna förutsättningar som finns formulerade i
aktuell utlysning.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:


Av ansökan framkommer att förstudiens syfte är att lägga grunden för ett
genomförandeprojekt inom ESF+ där avsikten är att individer med svag ställning på
arbetsmarknaden ska stärka sin ställning genom deltagandet i regionala jobbspår.



Förstudiens problemformulering utgår från att det finns ett behov av en regional samverkan
kring insatser för individer långt från arbetsmarknaden då förutsättningarna för stöd är olika
inom olika kommuner. Då lokala jobbspår för unga och nyanlända har visat sig vara
framgångsrikt vill projektet undersöka behovet av och förutsättningarna för att utöka insatsen
till en regional insats och bredda målgruppen.



Förstudien riktar sig till särskilt mål vii) i programförslaget för ESF +.



Göteborgsregionens kommunalförbund är projektägare. Såväl kapacitet som kompetens
bedöms finnas inom organisationen.



Förstudien är förankrad hos Göteborgsregionens kommunalförbund, samverkanspartners
och samverkan inom förstudien finns beskrivet och utgår från befintliga samverkansgrupper.



En tidsplan för genomförandet av förstudien finns upprättad som beskriver arbetet som ska
utföras under respektive fas/månad i förstudien.
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Av ansökan framgår att förstudiens resultat, metoder och lärdomar som presenteras i
slutrapport ska utgöra grunden för ett kommande projekt inom ESF+ för att stärka
målgruppens ställning genom deltagandet i regionala jobbspår.



Stödsökande beskriver i ansökan att erfarenhet av arbete med horisontella principer finns i
organsiationen. Vidare ska säkerställas att horisontella principer finns beaktat i förstudiens
alla delar samt att en modell som bygger på frågorna var är vi och vart ska vi ska tillämpas
för att synliggöra och sätta fokus på horisontella principer i förstudien.

Ansökan bedöms uppfylla samtliga krav som finns angivna i utlysningen.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Förstudien ska resultera i en slutrapport vilket är en förutsättning för att medel ska
utbetalas. Projektägaren beskriver att syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för att
inkomma med en projektansökan inom ESF+ där avsikten är att individer med svag ställning på
arbetsmarknaden ska komma vidare till arbete eller studier genom regionala jobbspår. Kommuner
beskrivs som den direkta målgruppen i förstudien och individer långt ifrån arbetsmarknad och
studier utgör en indirekt målgrupp. I kommande ansökan avser projektägaren att rikta sig till
individer långt ifrån arbetsmarknaden genom regionala jobbspår. Bedömningen är att ansökan ligger
väl i linje med utlysningen och programmets mål samt utgår från såväl målgruppens som aktörernas
behov. Bedömningen är väl godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Förstudien har en tydlig problem- och behovsanalys kopplat till den indirekta
målgruppen, individer långt från arbetsmarknad eller studier. I ansökan lyfts problematiken kring de
olika förutsättningar som finns inom regionen både vad gäller tillgång till insatser och tillgång till
arbetsmarknad vilket styrker behovet av en samlad regional insats för att bredda möjligheterna för
individer i målgruppen. Inom ramen för förstudien ska en djupgående problem- och behovsanalys
genomföras. Bedömningen landar i väl godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

3

Diarienummer: 2016/00014-28

Motivering: Göteborgsregionens kommunalförbund har god erfarenhet av att genomföra
socialfondsprojekt och bedöms har såväl kapacitet som kompetens att genomföra förstudien.
Förstudien bedöms rimligt resurssatt med projektledare och ekonom. Projektledarens roll och
kompetens finns beskriven i ansökan och bedöms relevant för genomförandet av förstudien.
Bedömningen landar i väl godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förstudien är förankrad hos projektägaren och missiv har inkommit påtecknat av behörig
företrädare. Befintlig samverkansgrupp där projektägaren tillsammans med Arbetsförmedlingen och
kommuner ingår beskrivs vara en viktig förankringsyta för förstudien. Bedömningen är godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Inget krav på utvärdering föreligger. Projektledare, med stöd av styrgrupp, kommer vara
ansvarig för uppföljning som ska ske kontinuerligt. Uppföljningen ska utgöra grund för att kunna
fastställa förstudiens resultat och effekter och därmed utgöra en viktig del vid framställandet av
slutrapport, vilket är en förutsättning för stöd. Att beakta de horisontella principerna beskrivs som en
viktig del i uppföljningen. Bedömningen är godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Stödsökande beskriver hur de horisontella principerna ska integreras i förstudien.
Horisontella principer ska lyftas separat vid styrgruppsmöten. Aktiviteter inom förstudien ska
planeras med de horisontella principerna i beaktande. En modell ska tillämpas som kartlägger ett
nuläge (var är vi) och ett nyläge (vart ska vi) för att sätta fokus på de horisontella principerna i
förstudien. Horisontella principer kommer även utgöra en central del i uppföljningen av förstudien.
Bedömningen är att ansökan uppfyller kraven gällande horisontella principer. Bedömningen landar i
godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Bedömningen är att projektet uppfyller kraven på kostnadseffektivitet. Förstudieprojekt
har en maximal budget om 400 000 kr. Projektet har budgeterat 397 860 kr. Förstudiens inriktning
bedöms relevant. Kravet på stödsökande är att de ska leverera en slutrapport. Förstudien bedöms
vara kostnadseffektivt beaktat att det den stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen
är godkänd.
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

M-KRAFT förstudie

Sökande organisation

Coompanion

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00611

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 2.1, dnr
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som är
eller riskerar att bli långtidsarbetslösa

Antal deltagare

Deltagare ej aktuellt, förstudie

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-10-31 (9 månader)

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Förstudie - ej aktuellt

Sökt stödbelopp

399 352 kr

Total projektbudget

399 352 kr

Samverkar/samarbetar med

Mölndals Tekniska Förvaltning

Samordnare

Cecilia Lillieroth Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
M-kraft förstudien syftar till att samla den kraft som finns hos olika lokala aktörer i Mölndals områdena
Kvarnby, Kikås och Forsåker, för att på så sätt främja integrationen på arbetsmarknaden av personer
som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Genom denna förstudie etablerar och testar vi former för
att föra samman arbetet med social och ekologisk hållbarhet. Konkret, det handla om att arbeta med
social ansvarsfulla upphandlingar inom återvinning och återbruk. Förstudiens huvudresultat är en rapport
som lägger grunden till en kommande, omfattande projektansökan för att skapa arbetstillfällen och
arbetsträningsplatser på sociala företag. Andra resultat är: en kartläggning av lokala behöv och
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insatsområden, en struktur uppbyggnad (Mölndals aktörsnätvek) och genomföra en pilot/test av en
reserverad cyckelupphandling.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade resultat av förstudier är en slutrapport enligt givna förutsättningar som finns formulerade i
aktuell utlysning.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:


Av ansökan framkommer att förstudiens syfte är att lägga grunden för ett
genomförandeprojekt inom ESF+ där syftet är att underlätta övergången till arbete för
personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa genom samarbete mellan sociala
ekonomin och offentlig sektor.



Förstudiens problemformulering utgår från att det finns ett behov i Mölndals stad, med
stigande arbetslöshet, av att arbeta med insatser för att bromsa den negativa utvecklingen
och finna hållbara alternativ. Förstudien ska undersöka vilka möjligheter som finns att
utveckla samarbetet mellan sociala ekonomin och offentlig sektor samt konkretisera
samverkansformer i befintliga samverkansforum.



Förstudien riktar sig till särskilt mål vii) i programförslaget för ESF +.



Coompanion är projektägare. Av ansökan framgår den kompetens som finns inom
organisationen. Stödsökande bedöms ha kapacitet och kompetens att driva förstudien.



Förstudien är förankrad hos Coompanion, samverkanspartners och samverkan inom
förstudien finns beskrivna och utgår från befintliga samverkansgrupper.



En tidsplan för genomförandet av förstudien finns upprättad som beskriver arbetet som ska
utföras under respektive fas/månad i förstudien.



Av ansökan framgår att förstudiens resultat, metoder och lärdomar som presenteras i
slutrapport, ska utgöra grunden för ett kommande projekt inom ESF+ där projektägaren avser
att arbeta vidare med målgruppen för att skapa arbetstillfällen och arbetsträningsplatser på
sociala företag.



Stödsökande beskriver i ansökan att medarbetare i förstudien har dokumenterad kompetens i
arbete med horisontella principer. Vidare beskrivs att horisontella principer utgör en viktig del
i de befintliga sociala företag som involveras i förstudien. Extern kompetens ska nyttjas för
riktad insats.

Ansökan bedöms uppfylla samtliga krav som finns angivna i utlysningen.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Förstudien ska resultera i en slutrapport vilket är förutsättning för att medel ska
utbetalas. Projektägaren beskriver i ansökan att de med förstudien avser att skapa förutsättningar
för att inkomma med en projektansökan inom ESF+. Förstudien vill kartlägga insatsområden där
aktörer i befintligt nätverk, M-Kraftnätverket, kan samverka samt identifiera arbetssätt inom det
befintliga nätverket. Vidare vill förstudien undersöka möjligheten att utveckla samarbetet mellan
sociala ekonomin och offentlig sektor genom en pilotstudie som rör upphandling av sociala företag.
Mölndals stad ska vara en viktig del i pilotstudien då de ska vara upphandlande part i pilotstudien.
Målgruppen som beskrivs i ansökan utgörs av individer som är eller riskerar att bli
långtidsarbetslösa. I kommande ansökan avser projektägaren arbeta vidare med målgruppen för att
skapa arbetstillfällen och arbetsträningsplatser på sociala företag. Bedömningen är att ansökan
ligger i linje med utlysningen och programmets mål samt utgår från såväl målgruppens som
aktörernas behov. Bedömningen är godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Projektet presenterar en problem- och behovsanalys kopplat till målgruppen, individer
som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. I ansökan beskrivs problematiken kring den ökande
arbetslösheten i Mölndals stad och behovet av att skapa arbetstillfällen eller arbetsträningsplatser
för målgruppen. Därav syftar förstudien till att undersöka möjligheten att utveckla samarbetet mellan
sociala ekonomin och offentlig sektor genom upphandlingar med social hänsyn. Vidare beskrivs
behovet av att kartlägga samverkansområden och konkretisera samverkanstillfällen i befintliga
nätverk. Inom ramen för förstudien ska en kartläggning av behov och konkreta insatsområden
göras. Bedömningen landar i godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Stödsökande har i ansökan presenterat projektmedarbetare på individnivå samt beskrivit
respektive medarbetares kompetens och samtliga bedöms ha relevant kompetens för förstudiens
genomförande. Coompanion har tidigare erfarenheter från socialfondsprojekt. Avsatta resurser
bedöms rimliga och relevanta. Organisationen bedöms också ha ekonomisk kapacitet att genomföra
förstudien. Bedömningen är godkänd.
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Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förstudien är förankrad hos projektägaren och missiv har inkommit påtecknat av
behöriga företrädare. Avstämning har gjorts med Mölndals stad som är en viktig del i förstudiens
genomförande och förstudien är förankrad inom staden. Befintlig samverkansgrupp beskrivs vara en
viktig förankringsyta för förstudien. Bedömningen är godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Inget krav på utvärdering föreligger. Uppföljning ska göras på tre nivåer; på operativ
nivå, på nätverksnivå och på utökad intressentnivå. Förstudien ska även följas upp av följeforskare
från GU. Projektledare kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för uppföljning som kommer ske
kontinuerligt. Bedömningen är godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Stödsökande beskriver i ansökan att medarbetare i förstudien har dokumenterad
kompetens i arbete med horisontella principer. Vidare beskrivs att horisontella principer utgör en
viktig del i de befintliga sociala företag som involveras i förstudien. Extern kompetens ska nyttjas för
riktad insats. Bedömningen landar i godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Bedömningen är att projektet uppfyller kraven på kostnadseffektivitet. Förstudieprojekt
har en maximal budget om 400 000 kr. Projektet har budgeterat 399 352 kr. Kravet på stödsökande
är att de ska leverera en slutrapport. Förstudien bedöms vara kostnadseffektivt beaktat att det den
stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen är godkänd.
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Förstudie Jobb för Västsverige

Sökande organisation

Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00598

Utlysning; namn och diarienummer

2020/00459: Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom
mål 2.1

Programområde/mål

Po2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Samtliga målgrupper som står utanför arbetsmarknaden mellan
15-55 år

Antal deltagare

Förstudie, deltagare ej aktuellt i projektet

Projektperiod

2021-01-02 – 2021-07-01

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Förstudie, ej aktuellt

Sökt stödbelopp

397 761

Total projektbudget

397 761

Samverkar/samarbetar med

Kommunala bostadsbolag, Kommunala bolag,
Fastighetsägarna, Göteborgs stad, Målarföretag mfl.

Samordnare

Samuel Löfgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Kopplat till Covid-19 effekter på arbetsmarknaden ökar arbetslösheten snabbt, både generellt och bland
unga. Många unga respektive med invandrarbakgrund som kom i anställning mot slutet av
högkonjunkturen har nu igen gått ut i arbetslöshet. Särskilt gäller detta inom turism, konferens, hotell och
restaurang respektive inom butikshandel i ett flertal branscher. Varje år tillkommer nya ungdomskullar
som får svårt att komma ut i sin första anställning och nya i alla åldersgrupper som måste lämna
anställningar i krisande branscher.
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Fastighetsbranschen och måleribranschen har inte drabbats alls lika hårt som vi befarade under våren.
Behovet av nyrekrytering fortsätter och möjligheten finns därför att ta emot arbetssökande för
kompletterings- och vidareutbildning som leder till permanenta anställningar. Utöver vår egna nuvarande
kärnverksamhet, byggnadsmåleri, finns också stora möjligheter inom fastighetsförvaltning. Efterhand har
vi fått ett omfattande nätverk med nära samverkan med båda kommunala bostadsbolag och privata
fastighetsägare som utgör en perfekt grund för att verka inom nya nischer med arbetskraftsbehov.
Denna förstudie ska utöver sökning och formulering av ytterligare möjligheter inom fastighets- och
byggsektorn även utreda möjligheten att vidga vårt arbetsmarknadsprojekt till hela ESF Västsveriges
upptagningsområde.
Vi vill vara väl rustade att kunna formulera optimala ansökningar om genomförandeprojekt inom ramen
för EUs nya ramperiod 2021-2027.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Förstudien bygger på att undersöka möjligheter att ta ett koncept som idag bedrivs delvis med
finansiering från Socialfonden i Göteborg och bredda insatserna för att både kunna rymma nya
branscher och målgrupper i en större geografisk kontext för att möjliggöra satsningar i kommande
Socialfondsprogram.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade resultat av förstudier är en slutrapport enligt givna förutsättningar som finns formulerade i
aktuell utlysning. Aktuellt projekt skall i förstudien undersöka och sedermera slutrapportera kring
förutsättningar för en breddad satsning geografiskt av konceptet Sätt färg på Göteborg, samt en
breddning (och utveckling) av metoden till nya branschområden.
Förväntade resultat i aktuell utlysning är underlag för framtida utlysningar inom ESF+ och förväntade
effekter är hållbara projektidéer inom särskilt mål vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika
möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten. Bedömningen är att aktuell
ansökan ligger i linje med utlysningens förväntade resultat och effekter.
Till ansökans svagheter hör att projektägaren inte äger målgruppen deltagare och dessutom utmanas
av att tidigare samarbeten med Arbetsförmedlingen troligen inte är aktuella i samma utsträckning.
Samtidigt finns ett intresse av att utveckla och bredda samverkan med kommuner. Styrkan är att
projektägaren representerar arbetsgivare i en bransch med brist på personal, vilken man direkt vill
koppla samman med målgrupper med svag ställning utanför arbetsmarknaden.
Bedömningen är att ansökan bygger på ett väl utvecklat koncept som bedrivits i Göteborg som man
nu vill undersöka möjligheterna för att växla upp till nya delar av Sverige och nya branscher. Detta
bedöms vara relevant och prioriterat.
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Ansökan har förtydligats under beredning avseende budget, samverkan och tids och aktivitetsplan.
För att bedöma ansökan som valbar har följande krav i utlysningen säkerställts i bedömningen:
1. Förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande socialfondsprogram
2. Förstudien utgår från en problemformulering
3. Vilka prioriterade insatser i programförslaget förstudien riktar sig till
4. Relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien finns säkerställd
5. Förstudien har förankrats, samverkansparter finns definierade och gemensamt arbete mot
förväntade resultat finns beskrivet
6. En tidsplan för genomförandet av förstudien
7. En plan för hur förstudiens resultat, metodarbete och lärdomar ska tillvaratas av både
projektägare och samverkansparter
8. Hur ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv ska integreras i
förstudien.
Ansökan bedöms uppfylla samtliga krav som finns angivna i utlysningen.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

G

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Bedömningen är att ansökan om förstudie från Sätt färg på Göteborg (ekonomisk
förening) ligger inom ramen för aktuell utlysning. De behov som identifierats och de områden man
ämnar undersöka bedöms vara relevanta. Målgrupper med svag ställning utanför arbetsmarknaden i
behov vägar till arbete och arbetsgivare med behov av personal koppar samman målgrupper och
aktörers behov. Bedömningen är godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

G

Motivering: Projektet utgår ifrån egna erfarenheter, samverkan i pågående projekt, befintlig statistik
över arbetslöshet och ett branschsegment man är direkt involverade inom där det finns behov av
arbetskraft. Utifrån detta ser man både möjligheter och behov av att bredda insatser till fler delar av
regionen och ytterligare närliggande branschområden. Bedömningen är att analysen är relevant och
ändamålsenlig. Bedömningen är godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

G

Motivering: Sätt färg på Göteborgs bedöms ha relevant kapacitet och kompetens för att genomföra
och slutrapportera förstudien. Resurser finns beskrivna, budgeterade och har bedömts utifrån
kompetens och erfarenhet. Projektägaren har sedan tidigare erfarenhet av socialfondsprojekt och
visar kännedom både kring regionala prioriteringar och kommande program. Bedömningen är
godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

G

Motivering: Projektet är väl förankrat bland arbetsgivare inom branschen och tänkta
utvecklingsområden. Det finns även etablerad samverkan med kommun och kommunala bolag i
Göteborg. Knutet till den aktuella förstudien vill man bredda konceptet mot kommande satsningar i
andra kommuner i Västsverige och skapa ytterligare förankringspunkter under förstudien. Detta
förankringsarbete gäller även målgruppen i sig. Bedömningen är godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

G

Motivering: Förstudieprojekt har inget krav på utvärdering. Bedömningen är dock att projektet är
utvärderingsbart kopplat till mål och slutrapportering, samt tänkta satsningar i kommande program.
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Detta innebär även att det finns en fördefinierad uppföljning av projektets insatser. Bedömningen är
godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

G

Motivering: Förstudieprojekt skall resultera i en slutrapport med fördefinierade krav. Denna
slutrapport är också en förutsättning för utbetalning av stöd. I slutrapporten finns krav på problem
och behovsanalys som innefattar analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Ansökan lyfter perspektiv kring integrering av horisontella principer i problem och
behovsanalysen. Bedömningen är godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

G

Motivering: Projektets budget uppgår till 397 761 kr fördelat på i huvudsak personalkostnader, men
även en mindre del kopplat till transnationellt utbyte till en organisation i Italien. Beräkningen utgår
från ESF-rådets schabloner. Resultatet av projektet är leverans av slutrapport. Bedömningen är att
projektet är rimligt resurssatt utifrån detta och därmed kostnadseffektivt. Bedömningen är godkänt.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ej aktuellt

Om det behövs, gör fler rader för eventuella delkriterier och utlysningsspecifika urvalskriterier.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Hantverksutveckling Väst

Sökande organisation

Företagarna Västra Götaland

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00602

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Individer utanför arbetsmarknaden som skulle kunna arbeta
inom hantverksyrken

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-08-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt i förstudier

Sökt stödbelopp

395 022 kr

Total projektbudget

395 022 kr

Samverkar/samarbetar med

Samordningsförbundet Göteborg, Företagarna Göteborg,
Stiftelsen Hantverk & Utbildning samt Arbetsmarknad och
Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Våren 2014 genomförde Företagarna en förstudie med syfte att utforska nuläge och förutsättningar för
ett västsvenskt partnerskap avseende samverkan och utveckling av bland annat lärlingsprogram,
arbetsplatsförlagt lärande, validering samt kompetensutveckling inom hantverksyrken.
Förstudien resulterade i att en regional centrumbildning bildades (Hantverkshuset) med syfte att utgöra
en arbetsplats för västsvenska hantverksföretagare och nav för att få fler ungdomar intresserade av
hantverksyrken, att främja integration och påskynda vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och
andra som befinner sig eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden samt att stärka samverkan
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mellan skola och arbetsliv.
Ett antal behovsområden har identifierats bland annat utveckling av lärlingsprogram och
arbetsplatsförlagt lärande, process för att bättre matcha lärlingar och praktikanter med arbetsgivare,
validering av fler hantverksyrken samt insatser för att höja status och intresse för hantverksutbildningar
och yrken hos ungdomar.
Syftet med förstudien är att fördjupa oss i problemanalysen för att utforska utvecklings- och
samverkansmöjligheter som kan ligga till grund för kommande utlysningar. Målet är att identifiera
strategiska hinder och möjligheter för inträde på hantverkarnas arbetsmarknad. I vad mån behöver
individer personligen rustas, motiveras, få redskap för att ta sig in på denna arbetsmarknad? Dessa
hinder och möjligheter ska grupperas utifrån individ, organisation och samhällsnivå.
Det partnerskap som står bakom denna ansökan är Samordningsförbundet Göteborg, Företagarna i
Västra Götaland, Företagarna Göteborg, Stiftelsen Hantverk & Utbildning samt Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningen Göteborg stad.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Då stödsökande inkommit med två förstudieansökningar, en inom PO1 och en inom PO2, där flera
frågeställningar återkom i båda ansökningarna gavs sökande en möjlighet att förtydliga vilka
frågeställningar som var mest angelägna inom PO1 respektive PO2. Stödsökande inkom då med ett
underlag som tydligt visade att denna PO2-förstudie ska fokusera på behov av validering, utveckling av
lärlingsprogram och arbetsplatsförlagt lärande, metoder och stöd för matchning mellan arbetsgivare och
lärlingar/praktikanter, utveckling av insatser för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden samt
utveckling av integrationsinsatser och insatser för att få fler långtidsarbetslösa att närma sig
hantverksyrken.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
- när det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet menar sökande att förstudien ska utgöra grunden för kommande ansökningar
till utlysningar inom ESF+
- i ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande bland annat konstaterar att många
individer står utan arbete samtidigt som hantverksföretagens behov av arbetskraft är stort, att det
finns ett lågt intresse bland unga att söka hantverksutbildningar samt utmaningar kopplat till att
många personer har ej dokumenterad kompetens från annat land och behovet av validering
- förstudien riktar sig till mål vii) i programförslaget för ESF+
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- stödsökande bedöms ha kapacitet för att genomföra förstudien och beskriver i ansökan vilken
kompetens projektmedarbetarna i förstudien ska ha samt vilka tjänster som kan bli aktuella att köpa
in
- förstudien är förankrad i den stödsökande organisationen och även hos övriga parter som ingår i
centrumbildningen Hantverkshuset. Det är Företagarna Västra Götaland som kommer att äga och
driva förstudien samt vara den primära mottagaren av förstudiens resultat.
- i ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
intervjuer, enkät, fokusgrupper, olika kreativa forum samt resultatspridning
- det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grunden för ett
eller flera kommande genomförandeprojekt inom ESF+
- stödsökande beskriver i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudien genom att dessa perspektiv finns med i
problemanalys, frågeställningar och mål.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Företagarna Västra Götaland söker medel för en förstudie som ska mynna ut i en
slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Förstudien syftar bland annat till att
skapa möjligheter för stödsökande att inkomma med ansökningar inom ESF+. Ansökan bedöms
ligga väl i linje med utlysningen. Stödsökande motiverar väl behovet av att genomföra en förstudie
och de bedöms ha kommit långt i att konkretisera vilka frågeställningar som behöver utredas.
Bedömningen landar därmed i ”väl godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: I ansökan presenterar stödsökande en problemformulering där de bland annat
konstaterar att många individer står utan arbete samtidigt som hantverksföretagens behov av
arbetskraft är stort, att det finns ett lågt intresse bland unga att söka hantverksutbildningar samt
utmaningar kopplat till att många personer har ej dokumenterad kompetens från annat land och
behovet av validering. Sett till att ansökan rör en förstudie bedöms sökande ha kommit långt i sin
problem- och behovsanalys, där även de horisontella principerna finns med som en integrerad del.
Förstudien blir tydlig i sin avgränsning då den riktas mot att utreda hur Hantverkshusets verksamhet
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kan utformas för att möta målgruppens behov. Bedömningen landar i betyget i ”väl godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Stödsökande bedöms ha kapacitet att genomföra förstudien och beskriver i ansökan
vilken kompetens projektmedarbetarna i förstudien ska ha samt vilka tjänster som kan bli aktuella att
köpa in. Den kompetens som beskrivs som nödvändig för förstudiens genomförande är kopplad till
presenterade frågeställningar. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Förstudien är förankrad stödsökande organisationen och bedöms även vara förankrad
hos övriga parter som ingår i centrumbildningen Hantverkshuset. Det är Företagarna Västra
Götaland som kommer att äga och driva förstudien samt vara den primära mottagaren av
förstudiens resultat. De är tydliga med att förstudien ska ligga till grund för ansökningar inom ESF+.
Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Utlysningen ställer ej krav på extern utvärdering. Då resultaten av förstudiens arbete ska
presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i förstudiernas uppbyggnad.
Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för att kunna ta fram den
slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. I ansökan beskrivs att löpande
intern uppföljning, ett internt lärande samt dokumentation av förstudiens resultat är några av
förstudiens aktiviteter. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande beskriver i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudien. Sett till att ansökan rör en förstudie bedöms
sökande ha kommit långt i sin problem- och behovsanalys, där de horisontella principerna är en
integrerad del, och perspektiven finns även med i de frågeställningar och mål som presenteras.
Bedömningen landar därmed i ”väl godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Stödsökande har ansökt om 395 022 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms som
kostnadseffektivt sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen landar i
”godkänt”.
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Förstudieprojekt - SamverKAA

Sökande organisation

Laholms kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00594

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Unga, 15-24 år, som varken arbetar eller studerar

Antal deltagare

Deltagare ej aktuellt, förstudie

Projektperiod

2021-03-01 – 2021-11-30 (9 månader)

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Förstudie - ej aktuellt

Sökt stödbelopp

385 612 kr

Total projektbudget

385 612 kr

Samverkar/samarbetar med

Enheter inom Laholms kommun, Varbergs kommun

Samordnare

Cecilia Lillieroth Malmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Förstudien vill undersöka förutsättningarna till samverkan på både lokal och regional nivå för att arbeta
med individuella förändringsprocesser med individen i fokus. Förstudien fokuserar på att undersöka
förutsättningarna kring strukturering av kommunala insatser gällande snabbare arbetsmarknadsinsatser
på både individuell och organisatorisk nivå. Målgruppen för ett framtida projekt är unga 15-24 som
varken arbetar eller studerar men under förstudien kommer främst personal att inkluderas även om unga
här kommer att fungera som en referensgrupp. Förstudien ska undersöka hur man kan utveckla befintlig
samverkansstruktur med målet att stödja individerna att ta konkreta steg närmare arbetsmarknad eller
studier. Laholms kommun behöver se över hur man organiserar arbetet, genuskonstruktion, stärka
professionalismen samt förmågan att samverka mellan våra verksamheter. Arbetet i förstudien kommer
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att inkludera lärprocesser för ledare och medarbetare, arbetsorganisering, lärande utvärdering,
kunskapsutbyte med samverkanspartners.
Förstudien vill verka för att främja jämlikhet, jämställdhet och lika möjligheter. Förstudien kommer att
undersöka kunskap och behov gällande de horisontella principerna som finns hos näringslivet och
arbetsgivare i kommunen.
Tanken är att förstudien kan visa på hur man kan arbeta med ökad samverkan och tydliggöra roller,
mandat och ansvar hos de olika parterna för att förebygga och minimera risken för att individer hamnar
mellan insatser och på så sätt i ett ännu större utanförskap. Syftet med förstudien är att få fram en
välgrundad problemanalys med fokus på samverkan med individen i fokus för att verka för en
sammanhållen process som leder till att individen på ett mer effektivt sätt når självständighet.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Förtydligande har inkommit med en mer detaljerad tidplan över förstudiens genomförande.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade resultat av förstudier är en slutrapport enligt givna förutsättningar som finns formulerade i
aktuell utlysning.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:


Av ansökan framgår att förstudiens syfte är att undersöka hur befintlig samverkansstruktur
kan utvecklas inom Laholms kommun för att stödja unga, 15-24 år som varken arbetar eller
studerar, att komma närmare arbetsmarknad eller studier. Syftet med förstudien är vidare att
lägga grunden för ett genomförandeprojekt inom ESF+ riktad till målgruppen.



I förstudiens problemformulering beskrivs att unga individer, 15-24 år som varken arbetar
eller studerar och ofta har en sammansatt problematik, möter många olika personer från
många olika delar av kommunens enheter. Det finns därför ett behov av samverkan mellan
enheterna i arbetet med ungdomarna, för att korta vägen till arbetsmarknad/studier, vilket
förstudien ska utröna möjligheterna till. Vidare uttrycks behov av att undersöka vilken typ av
stöttning kommunen, men även andra externa organisationer, behöver i arbetet med de
horisontella principerna.



Förstudien riktar sig till särskilt mål vii) i programförslaget för ESF +.



Laholms kommun är projektägare. Av ansökan framgår att kompetens finns inom
organisationen att driva projekt och att organisationen är en del i pågående ESF-projekt.
Stödsökande är Laholms kommun och bedöms ha kapacitet att driva projektet.



Förstudien är förankrad hos Laholms kommun. Varbergs kommun ska bistå för
erfarenhetsutbyte och avsiktsförklaring finns bifogad med ansökan om stöd.
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En tidsplan för genomförandet av förstudien finns upprättad som beskriver arbetet som ska
utföras i respektive fas i förstudien.



Av ansökan framgår att förstudiens resultat som presenteras i slutrapport ska utgöra grunden
för ett kommande projekt inom ESF+.



Stödsökande beskriver i ansökan att erfarenhet av arbete med horisontella principer finns
inom organisationen. Projektledare kommer att rekryteras med krav på kompetens gällande
horisontella principer. En del av förstudien är därtill att undersöka vilket behov av stöttning i
arbetet med de horisontella principerna som finns inom organisationerna.

Ansökan bedöms uppfylla samtliga krav som finns angivna i utlysningen.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Förstudien ska resultera i en slutrapport vilket är förutsättning för att medel ska
utbetalas. Projektägaren beskriver att syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för att
inkomma med en projektansökan inom ESF+. Förstudiens målgrupp är unga, 15-24 år, som varken
arbetar eller studerar och som ofta har en sammansatt problematik. Individerna möter ofta många
olika personer hos flera enheter inom Laholms kommun, varför det finns ett behov av att utveckla en
förbättrad samverkan mellan enheterna, för att på ett bättre sätt möta målgruppen och korta deras
väg till arbete eller studier. Förstudien ska utmynna i en kommande projektansökan riktat mot den
beskrivna målgruppen som ska bidra till att de avslutar sina studier eller kommer närmare
arbetsmarknad eller arbete. Bedömningen är att ansökan ligger i linje med utlysningen och
programmets mål samt utgår från såväl målgruppens som aktörernas behov. Bedömningen är
godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Förstudien presenterar en problem- och behovsanalys kopplat till målgruppen, unga
som varken arbetar eller studerar och därmed står långt från arbetsmarknad eller studier. I ansökan
beskrivs att individerna ofta har en sammansatt problematik vilket leder till att de möter många
personer från flera enheter i kommunens verksamhet. Därav finns ett behov inom organisationen av
att samverka kring målgruppen. Förstudien vill undersöka möjligheten att utveckla samverkan och
att tillämpa nya metoder kring samverkan. Vidare beskrivs behov av att kartlägga vilket stöd som
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krävs inom verksamheten för vidare arbete med horisontella principer. En fördjupad kartläggning
och problemanalys ska göras under förstudien. Bedömningen landar i godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Laholms kommun beskriver i ansökan att erfarenhet finns inom organisationen att driva
projekt och att organisationen är delaktig i pågående ESF-projekt. Vidare finns kompetens att arbeta
med den tänkta målgruppen. Stödsökande är Laholms kommun och de bedöms ha ekonomisk
kapacitet att driva förstudien. Personella resurser i förstudien utgörs av en projektledare samt en
projektmedarbetare och budgeterade resurser bedöms rimliga för genomförandet av förstudien.
Projektledarens roll finns beskriven i ansökan och bedöms relevant för genomförandet av förstudien.
Bedömningen landar i godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förstudien är förankrad hos projektägaren och missiv har inkommit påtecknat av behörig
företrädare. Varbergs kommun ska delta vid erfarenhetsutbyte och avsiktsförklaring finns bifogad
med ansökan. Bedömningen är godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Inget krav på utvärdering föreligger. Uppföljning kommer att ske löpande under
projekttiden och presenteras i slutrapport. Den projektmedarbetare som är knuten till förstudien
kommer att arbeta med uppföljningen. Horisontella principer ska utgöra en del av uppföljningen i
förstudien. Bedömningen är godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Stödsökanden beskriver i ansökan hur de horisontella principerna ska integreras i
förstudien och att analys ska göras med utgångspunkt i de horisontella principerna. Kompetens
inom området ska vara ett krav för projektledarrollen och förstudien ska följas upp mot de
horisontella principerna. Vidare ska förstudien undersöka vilket behov av stöttning i arbetet med de
horisontella principerna som finns inom organisationerna inom kommunen men också externt.
Bedömningen är att ansökan uppfyller kraven gällande horisontella principer. Bedömningen landar i
godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Bedömningen är att projektet uppfyller kraven på kostnadseffektivitet. Förstudieprojekt
har en maximal budget om 400 000 kr. Projektet har budgeterat 385 612 kr. Kravet på stödsökande
är att de ska leverera en slutrapport. Förstudien bedöms vara kostnadseffektivt beaktat att det den
stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen är godkänd.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Förstudie Närmare arbete

Sökande organisation

Sotenäs kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00579

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Individer som är behov av stöd för att komma i arbete eller
studier

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-09-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt i förstudie

Sökt stödbelopp

383 983 kr

Total projektbudget

383 983 kr

Samverkar/samarbetar med

I första hand intern samverkan, men har ambitioner att även
samverka med externa aktörer

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Sotenäs kommun har en lägre arbetslöshet än rikssnittet vilket indikerar att kommunen har en god
arbetsmarknad. Trots denna positiva indikator finns det individer i kommunen som kommer allt längre
från arbetsmarknaden.
Ett av Arbetsmarknadsenheten huvudmål är att stärka och rusta individer till att komma i, eller närmare,
självförsörjning. Den senaste tiden har trenden när det gäller att få dessa individer vidare till arbete eller
studier tydligt gått nedåt. Därav finns det ett behov av att analysera den nuvarande strukturen och
arbetsmetoderna för att mer effektivt kunna möta dessa individers behov. Syftet med förstudien är just
detta, att analysera hur arbetet inom Arbetsmarknadsenheten utförs idag och vad som behövs utvecklas
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för att effektivt kunna möta framtidens behov.
Parallellt med att analysera arbetsmetoderna finns det ytterligare ett behov i förstudien att titta på och
utveckla samverkan. Dels samverkan med de lokala arbetsgivarna för att öka deras kunskaper om
Arbetsmarknadsenhetens verksamheter och om hur vi kan arbeta för att få individer i sysselsättning
samt möta arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Arbetsmarknadsenheten har tidigare framgångsrikt
samverkat genom Delegationen för Unga och Nyanlända till Arbete (DUA). DUA är ett samverkansforum
där Arbetsförmedlingen har en viktig roll, men på grund av stora omorganisationer inom
Arbetsförmedlingens verksamheter så har samverkan försämrats. Under förstudien avser vi att samla
möjliga samverkanspartners för att föra diskussioner om samverkansformer samt tydliggöra de insatser
som Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Ett studiebesök till Fredrikshamn, Danmark, är planerat inom ramen för förstudien. De vill undersöka hur
Danmarks kommuner arbetar utifrån perspektivet att det inte har någon statlig arbetsförmedling.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
- när det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet menar sökande att förstudien kan komma att utgöra grunden för ansökningar
inom ESF+
- i ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande bland annat redogör för att det finns
grupper som kommer längre ifrån arbetsmarknaden då kommunens insatser inte verkar fungera. De
vill inom ramen för förstudien utreda om de metoder som används inom kommunen faktiskt möter
målgruppens behov eller om dessa behöver utvecklas.
- förstudien riktar sig till mål vii) i programförslaget för ESF+
- stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien. De
beskriver i ansökan att de kommer ha två förstudieledare som ansvarar för genomförande, att de
kommer ta in en extern resurs för att leda samverkansworkshopar samt att de kommer få input från
befintliga arbetsgrupper i kommunen.
- förstudien är förankrad i Sotenäs kommun och det är kommunen som kommer att äga och driva
förstudien samt vara den primära mottagaren av förstudiens resultat. Det är till stor del kommunen
själv som äger problemformuleringen. I ansökan nämns även potentiella samverkansparter som
bygger vidare på befintlig samverkan.
- i ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
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litteraturstudier, omvärldsbevakning och studiebesök både inom Sverige och till Danmark
- i ansökan skriver stödsökande att de har som ambition att förstudien ska utgöra grunden för en
ansökan inom utlysning för ESF+
- stödsökande beskriver i förtydliganden under beredning hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och
icke-diskrimineringsperspektiv kommer att integreras i förstudien genom att perspektiven kommer att
vara en viktig del av analys av målgruppens behov. De konstaterar att de behöver genomlysa sina
egna verksamheter utifrån dessa perspektiv.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Sotenäs kommun söker medel för en förstudie som ska mynna ut i en slutrapport som
utgör grunden för utbetalning av en klumpsumma. Förstudien syftar bland annat till att skapa
möjligheter för kommunen att inkomma med ansökningar inom ESF+. Ansökan bedöms ligga i linje
med utlysningen och bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: I ansökan presenteras en övergripande problemformulering där stödsökande bland
annat redogör för att det finns grupper som kommer längre ifrån arbetsmarknaden då kommunens
insatser inte verkar fungera. Då en del av förstudiens arbete handlar om att genomföra mer
djupgående problem- och behovsanalyser kopplat till målgruppens behov, och behovet av att
förändra aktörernas arbetssätt därefter, landar bedömningen vid ansökningstillfället på betyget
”godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien.
Sökande beskriver i ansökan, på en övergripande nivå, att de kommer ha två förstudieledare som
ansvarar för genomförandet och att dessa har kompetens och erfarenhet av att arbeta med
målgruppen. De beskriver även behovet av att ta in en extern resurs för att leda
samverkansworkshopar samt att de kommer få löpande input från befintliga arbetsgrupper i
kommunen. Bedömningen landar i ”godkänt”.
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Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Förstudien bedöms vara förankrad i Sotenäs kommun och det är kommunen som
kommer att äga och driva förstudien samt vara den primära mottagaren av förstudiens resultat. Det
är kommunen som till stor del äger problemformuleringen. I ansökan nämns även potentiella
samverkansparter som bygger vidare på befintlig samverkan. Denna samverkan är dock beskriven
på en övergripande nivå. I utlysningen ställs inga krav på avsiktsförklaringar eller liknande underlag.
Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Utlysningen ställer inga krav på extern utvärdering av förstudien. I ansökan beskriver
stödsökande att befintliga resurser kommer att arbeta med löpande uppföljning av förstudiens
arbetssätt. Då resultaten av förstudiens arbete ska presenteras i en slutrapport finns en viss
uppföljning inbyggd i förstudiernas uppbyggnad. Stödsökande kommer behöva dokumentera och
följa upp arbetet löpande för att kunna ta fram den slutrapport som utgör grunden för utbetalning av
klumpsumma. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande beskriver i förtydliganden under beredning hur ett jämställdhets-,
tillgänglighets-, och icke-diskrimineringsperspektiv kommer att integreras i förstudien genom att
perspektiven kommer att vara en viktig del av analysen av målgruppens behov. De konstaterar att
de behöver genomlysa sina egna verksamheter utifrån dessa perspektiv. Bedömningen landar i
”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet har ansökt om totalt 383 983 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms
som kostnadseffektivt sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen
landar i ”godkänt”.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Förstudie: Vägar Framåt

Sökande organisation

Medborgarskolan Region Väst

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00592

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2:1

Målgrupp

Långtidsarbetslösa med komplex och sammansatt problematik

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-05-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt

Sökt stödbelopp

395 562 kr

Total projektbudget

395 562 kr

Samverkar/samarbetar med

Kommuner, myndigheter och näringsliv

Samordnare

Pernilla Hofmann

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Arbetsmarknaden blir allt mer komplex och de arbeten som finns kräver i större utsträckning att
arbetstagaren är autonom och självgående något som kan vara mycket utmanande för personer som är
nya eller ha liten erfarenhet av arbetslivet. Detta innebär också att personer som står utanför
arbetsmarknaden en längre tid på grund av arbetslöshet eller sjukdom har allt svårare att återträda i
arbete. Förstudien syftar till att undersöka frågeställningar kring samverkan mellan ideella organisationer
och myndigheter. Vidare syftar den till att undersöka hur samverkan med arbetsgivare kan ske i syfte att
minska stigmatisering av sjukskrivna och arbetslösa personer. Förstudien syftar även till att undersöka
huruvida folkbildningspedagogik- och metodik kan ligga till grund för metoder i ett kommande projekt.
Om förutsättningar finns kommer även en projektansökan att skrivas. Förstudien kommer att genomföras
av en erfaren projektledare som är anställd, eller rekryteras, av Medborgarskolan. Förstudien genomförs
på heltid från januari till maj 2021. Resultatet kommer att presenteras i en slutrapport vid ett seminarium
och även spridas till dem som visat intresse.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
•

När det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande socialfondsprogrammet framgår det att förstudien ska utgöra grund för ansökan till utlysning inom ESF+.

•

I ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande konstaterar att en betydande andel
utlandsfödda hamnar i utanförskap på grund av brister i sina språkkunskaper. En annan viktigt orsak
till att målgruppen uppstår och består är att många arbetslösa utrikesfödda har en låg utbildningsnivå
samt en växande andel arbetslösa unga inte har en gymnasieutbildning. Sökande anger vidare att
skillnaden i sysselsättning mellan outbildade och utbildade kommer vara än mer påtaglig som en
konsekvens av coronapandemin, och konstaterar att det finns mer att göra för målgruppen.

•

Förstudien riktar sig mot särskilt mål vii) i programförslaget för ESF+

•

Stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien och
beskriver i ansökan att projektledare för förstudien har lång erfarenhet av projektledning och ESF
samt vana av att arbeta i samverkan med flera aktörer.

•

Förstudien är förankrad i stödsökandes organisation som kommer att äga, driva och omhänderta
förstudiens resultat. Mottagare av förstudiens resultat är främst den egna organisationen men även
myndigheter, kommuner och näringsliv med vilka förstudien ska samverka.

•

I ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
uppstartsmöten och avstämningar med intressenter och samverkansparter, datainsamling genom
intervjuer, enkäter och workshops.

•

Det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grund för ett
kommande genomförandeprojekt inom ESF+

•

Stödsökande visar i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete genom att dessa finns med i
problemanalys och frågeställning.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Medborgarskolan region Väst söker medel till en förstudie som ska resultera i en slutrapport
som utgör grund för utbetalning av klumpsumma. Förstudien syftar till att undersöka hur ESF-projekt kan
skapas och bedrivas i samverkan för att bland annat säkerställa att resultat och metoder tas tillvara och
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för att sänka trösklarna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De vill också undersöka
förutsättningarna för att ett projekt som bygger på folkbildningspedagogik och -metodik.
Ansökan bedöms vara i linje med utlysningen och landar i bedömningen godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Stödsökande beskriver i sin problemanalys situationen för utlandsfödda och framför allt de
som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket samt de som har låg eller ingen utbildning. De
beskriver ytterligare hinder i form av attityder på arbetsmarknaden och stigmatisering kring
arbetssökande och sjukskrivna. Stödsökande beskriver problem- och behovsanalysen på ett godkänt
sätt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Stödsökande bedöms har relevant kapacitet och kompetens för att genomföra förstudien och
för att kunna leverera en slutrapport och i ansökan finns projektledarens kravprofil angiven. Bedöms som
godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förstudien bedöms vara förankrad i den stödsökande organisationen. Det är
Medborgarskolan region Väst som kommer äga förstudien och det är de som kommer vara den
huvudsakliga mottagaren av förstudiens resultat. Det är också stödsökande som kommer ansöka om
medel till ett kommande genomförandeprojekt inom ESF+. Utlysningen ställer inga krav på
avsiktsförklaringar eller liknande men stödsökande har för avsikt att involvera myndigheter, kommuner
och näringsliv i syfte att undersöka hur samverkan med dessa parter kan ske i ett kommande
genomförandeprojekt och detta är beskrivet på ett godkänt vis.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utlysningen ställer inga krav på extern utvärdering av förstudien men stödsökande beskriver
att uppföljningar kommer ske inom organisationen veckovis och en kvalitetsansvarig inom
organisationen kommer involveras i en process för uppföljning och utvärdering av förstudien. Då
resultaten av förstudiens arbete ska presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i
förstudiernas uppbyggnad. Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för
att kunna ta fram den slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Bedöms som
godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Stödsökande visar i ansökan på ett godkänt sätt hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och
icke-diskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete, bland annat genom att de
frågeställningar som presenteras visar på att de behöver ha med dessa perspektiv i analyser under
förstudien
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X
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Motivering: Stödsökande har ansökt om 395 562 kr för att genomföra förstudien. Det bedöms som
kostnadseffektiv sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen landar i
godkänt.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

SATSA

Sökande organisation

Skyddsvärnet i Göteborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00586

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2:1

Målgrupp

Unga som behöver stöd för att komma i arbete eller studier

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-02-01 – 2021-10-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt i förstudie

Sökt stödbelopp

397 436 kr

Total projektbudget

397 436 kr

Samverkar/samarbetar med
Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
SATSA är en förstudie som kommer pågå under 9 månader under förutsättning att ESF-rådet beviljar
projektmedel från socialfonden.
Projektet syftar till att genom kunskapsinsamling och dialog med privata- offentliga och
civilsamhällsorganisationer samt målgruppen analysera och förstå nya behov och möjligheter för att
utveckla nya innovativa metoder och samarbeten för att motverka pandemins- och ekonomiska krisens
effekter på ungdomarnas möjligheter till fortsatta studier och etablera sig i arbetslivet.
Vi hoppas att förstudien ska ge en bra kunskapsbaserad grund för ett genomförande av projekt för
målgruppen inom ESF+.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
- när det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet är sökande tydlig med att förstudien ska kunna utgöra grunden för en
ansökan till utlysning inom ESF+
- i ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande konstaterar att flera aktörer har svårt
att möta ungas behov av stöd för att komma i arbete eller studier och att coronapandemin har
påverkat många unga negativt. Krisen har även tydliggjort för Skyddsvärnet att de själva behöver mer
effektiva metoder för att möta ungas behov för att kunna stötta dem till arbete eller studier.
- förstudien riktar sig till mål vii) i programförslaget för ESF+
- stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien och
beskriver i ansökan vilken kompetens projektledaren i förstudien ska ha
- förstudien är förankrad i stödsökandes organisation som kommer att äga och driva förstudien samt
vara den primära mottagaren av förstudiens resultat. I ansökan nämns även potentiella
samverkansparter som bygger vidare på befintlig samverkan.
- i ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
workshops med relevanta aktörer, fokusgrupper samt omvärldsanalys och inhämtande av kunskap
kring olika framgångsrika metoder för att stötta unga till arbete eller studier
- det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grunden för ett
kommande genomförandeprojekt inom ESF+
- stödsökande visar i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete bland annat genom att de
frågeställningar som sökande landar i visar på vikten av integrering av dessa perspektiv i analyser av
målgruppens behov, under genomförandet av förstudien.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x
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Motivering: Skyddsvärnet i Göteborg söker medel för en förstudie som ska mynna ut i en slutrapport
som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Förstudien syftar till att skapa möjligheter för
Skyddsvärnet att inkomma med ansökningar inom ESF+. Ansökan bedöms ligga i linje med
utlysningen och bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Ansökan innehåller dels en problemanalys rörande målgruppen unga som står utanför
arbete och studier och hur den pågående pandemin påverkat deras situation negativt, dels en
problemanalys där Skyddsvärnet konstaterar att de behöver utveckla metoder som bättre möter de
ungas behov och som i högre utsträckning leder till att de kommer i arbete eller studier. En del av
förstudien handlar om att genomföra mer djupgående problem- och behovsanalyser. Bedömningen
landar i betyget ”godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien
och för att kunna leverera en slutrapport. De beskriver kortfattat i ansökan vilka erfarenheter de tar
med sig in i förstudien och vilka kompetenser projektledaren för förstudien ska ha. Bedömningen
landar i ”godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Förstudien bedöms vara väl förankrad i den stödsökande organisationen. Det är
Skyddsvärnet som kommer att äga förstudien och vara den huvudsaklig mottagaren av förstudiens
resultatet, då arbetet till stor del går ut på att organisationen behöver bli bättre på att möta
målgruppens behov, i sina verksamheter. De är även stödsökande som vill ansöka om ett
kommande genomförande inom ESF+. I utlysningen ställs inga krav på avsiktsförklaringar eller
liknande, från de aktörer som nämns som samverkansparter. Stödsökande konstaterar att de är en
del av olika nätverk, exempelvis Famna, som kommer kunna ta del av förstudiens resultat. De vill
även bygga vidare på annan befintlig samverkan men detta är beskrivet på en övergripande nivå.
Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Utlysningen ställer inga krav på extern utvärdering av förstudien. I ansökan skriver
stödsökande att de kommer följa upp förstudien inom Skyddsvärnet på ledningsnivå då
projektledaren löpande kommer att rapportera resultat av bland annat nätverksträffar och
insamlingen av kunskap i form av utredningar, forskningsrapporter, m.m. Då resultaten av
förstudiens arbete ska presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i förstudiernas
uppbyggnad. Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för att
kunna ta fram den slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Bedömningen
landar i ”godkänt”.

3

Diarienummer: 2016/00014-28

Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande visar i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete bland annat genom att de
frågeställningar som presenteras visar på att de behöver ha med dessa perspektiv i analyser under
förstudien. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Stödsökande har ansökt om 397 436 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms som
kostnadseffektivt sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport.
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Hållbart arbetsliv för alla?

Sökande organisation

Lilla Edets kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00593

Utlysning; namn och diarienummer

2020/00459: Utlysning för Västsverige – Förstudieprojekt inom
mål 2.1

Programområde/mål

Po2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Utrikes födda med låg utbildningsnivå och bristande
arbetslivserfarenhet (fokus på kvinnor), Unga vuxna inom LSS,
Unga funktionsnedsatta, Målgrupper inom KAA som varken
arbetar eller studerar

Antal deltagare

20-25 deltagare i en kortare pilotstudie av en metod

Projektperiod

2021-05-01 – 2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Förstudie, ej aktuellt

Sökt stödbelopp

400 000 kr

Total projektbudget

400 000 kr

Samverkar/samarbetar med

Samverkan inom DUA med Lilla Edet, Stenungssund, Tjörn och
Orust kommuner. Svenska Kyrkan Lilla Edet, ABF Fyrbodal,
Vuxenskolan Väst, Companion Nord, Integrationsnätverket Lilla
Edet, Styrgrupp för intern organisering av arbetslivs- och
näringsfrågor, Förvaltningsövergripande styrgrupp. Ytterligare
planerade samarbeten skall utvecklas i förstudien (bla Finsam,
GR, CSR-nätverket GR och Företagscentrum).

Samordnare

Samuel Löfgren

1
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Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Lilla Edets kommun ansöker förstudiemedel för att kunna fokusera på följande områden och
frågeställningar i syfte att stärka och främja etableringen av hållbart arbetsliv för alla.
- hur kan utrikesfödda kvinnor (främst) komma ut i arbete och hur kan vi stärka deras förmåga och
inställning till att arbeta utanför hemmet
- hur kan vi stärka unga med funktionsvariationer i att finna egna vägar till arbete/studier
- hur kan vi skapa miljöer och arbetsplatser med större grad av flexibilitet, tillgänglighet och tolerans för
mångfald så att fler individer och helst alla kan bidra i samhället och känner sig behövda och stärka i sin
egen rätt
- hur kan vi bredda utbudet av olika slags samhällstjänster, innovationer och arbetsplatser med tex
sociala företag och ASF

Vi vill arbeta på fler nivåer:
1.
Mellan kommunal/kommunövergripande nivå: Kartläggning av strukturer och samverkan
mellan olika aktörer för att undanröja hinder och skapa beredskap och medvetenhet för vinsten med
hållbart arbetsliv för alla
2.
Kommunövergripande nivå: Effektivisera interna processer och samordning, förändra
attityder och synsätt samt stärka kompetensen hos medarbetare i att upptäcka och ta vara på
möjligheter snarare än hantera problem vilket kan ge en mer hållbar riktning för arbetslivsintegration
3.
Individnivå: Utveckling och förbättring av former och metoder för kompetenskartläggning,
stöd och vägledning, utvidga synsättet på egen förmåga och möjligheter.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
I grunden är syftet med förstudien att kartlägga målgrupp, metoder och nya samarbetsformer för att
identifiera förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för målgrupper som idag står mycket långt ifrån
arbetsmarknaden och som i dagen system bedöms utifrån problem snarare än möjligheter. Detta
inbegriper förutsättningar på samtliga 3 nivåer som anges i programförslaget till ESF+, individ,
organisation och strukturnivå. Man vill skapa samarbeten som ger förutsättningar för IOP och/eller ASF,
identifiera strukturella förutsättningar för en hållbar arbetsmarknad för alla, samt identifiera och till viss
del pröva metoder för att stärka individens syn på sin egen kapacitet och kompetens.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
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Förväntade resultat av förstudier är en slutrapport enligt givna förutsättningar som finns formulerade i
aktuell utlysning. Aktuellt projekt skall i förstudien undersöka och sedermera slutrapportera kring
förutsättningar för en hållbar arbetsmarknad för en målgrupp och är i behov av en förändrad och
anpassad arbetsmarknad för att kunna vara en del av densamma.
Förväntade resultat i aktuell utlysning är underlag för framtida utlysningar inom ESF+ och förväntade
effekter är hållbara projektidéer inom särskilt mål vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika
möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten. Bedömningen är att aktuell
ansökan ligger i linje med utlysningens förväntade resultat och effekter.
Till ansökans svagheter hör att den är relativt bred i sitt anslag och berör stora omställningsfrågor,
vilket kan vara utmanande i en mindre satsning. Samtidigt är bedömningen att en förstudie inte
behöver nå ett slutresultat, utan snarare en analys av förutsättningar och behov framåt. Till ansökans
styrkor hör att problemområdet är prioriterat, man har byggt in en samverkan mellan ett antal mindre
kommuner och andra aktörer, man vill arbeta på flera nivåer och man har planerat att involvera
deltagare från aktuella målgrupper.
Bedömningen är att ansökan har en ambition om att bygga nya strukturer och vägar till arbete för
målgrupper som idag har svårt eller inte alls tar del av arbetsmarknaden och där ordinarie insatser
har svårt att ge resultat. Problemområdet är både väl känt och beskrivet i ansökan. Bedömningen är
också att det finns tydliga behov av kommande satsningar inom detta område.
För att bedöma ansökan som valbar har följande krav i utlysningen säkerställts i bedömningen:
1. Förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande socialfondsprogram
2. Förstudien utgår från en problemformulering
3. Vilka prioriterade insatser i programförslaget förstudien riktar sig till
4. Relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien finns säkerställd
5. Förstudien har förankrats, samverkansparter finns definierade och gemensamt arbete mot
förväntade resultat finns beskrivet
6. En tidsplan för genomförandet av förstudien
7. En plan för hur förstudiens resultat, metodarbete och lärdomar ska tillvaratas av både
projektägare och samverkansparter
8. Hur ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv ska integreras i
förstudien.
Ansökan bedöms uppfylla samtliga krav som finns angivna i utlysningen. Ansökan har under
beredning förtydligats i flera avseenden, vilket påverkat bedömningen. Den tydliga samverkan som
idag finns med i beskrivningen har tillkommit, liksom tidsplan, resurssättning och budgetunderlag.
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

G

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Bedömningen är att ansökan ligger inom ramen för utlysningens inriktning, förväntade
resultat och effekter, samt förväntas bidra till programmets mål. Ansökan tar sin utgångspunkt i
målgruppen och tänkta samverkande aktörers behov. Målgruppen avgränsas i huvudsak inom DUA
och unga med funktionsnedsättning inom LSS och de behov som finns i denna grupp av en hållbar
arbetsmarknad med lika möjligheter. Projektet har förtydligat i beredning med koppling till tids och
aktivitetsplan. Bedömning Godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

G

Motivering: Projektet har en problem- och behovsanalys som tar utgångspunkt i målgruppen och
målgruppens behov, men inbegriper också organisatoriska och strukturella förutsättningar för en
hållbar arbetsmarknad för alla. Man identifierar behov av förändring, behov av nya metoder och nya
samarbeten. Bedömningen är att problem och behovsanalysen är godkänd.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

G

Motivering: Sökande organisation och omgivande samverkansparter bedöms ha relevant kapacitet
och kompetens för att genomföra aktuell förstudie och leverera en slutrapport. I bedömningen
inbegrips den beskrivning i ansökan som tydliggör projektledarens kompetens och erfarenheter.
Bedömningen är Godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

G

Motivering: Förstudien bedöms vara väl förankrad inom stödsökande kommun både inom aktuell
förvaltning, DUA och i förvaltningsövergripande kontexter. Utöver detta har ansökan styrkts med
bekräftelser om samverkan inom DUA-nätverk med 5 kommuner samt med 4 aktörer inom
civilsamhället. Detta definierar även mottagare av resultat och en bred kontext för kommande
satsningar. Förtydliganden har skett under beredning. Delar av den samverkan som skall ingå i
projektets genomförande har förtydligats under beredning. Bedömningen är godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

G

Motivering: Då detta är ett förstudieprojekt finns inget krav på utvärdering. Dock bedöms projektet
vara utvärderingsbart, kommer följas upp både löpande och knutet till slutrapporteringen av
förstudien. Bedömningen är godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

G

Motivering: Förstudieprojekt skall resultera i en slutrapport med fördefinierade krav. Denna
slutrapport är också en förutsättning för utbetalning av stöd. I slutrapporten finns krav på problem
och behovsanalys som innefattar analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Bedömningen är att ansökan uppfyller kraven gällande horisontella principer. Detta
är också en naturligt integrerad del av det tema som förstudien rymmer. Bedömning godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

G

Motivering: Bedömningen är att projektet uppfyller kraven på kostnadseffektivitet. Förstudieprojekt
har en maximal budget om 400 000 kr. Projektet har budgeterat 400 000 kr vilket inbegriper
personalresurs i form av en projektledare som skall leda arbetet med förstudien. Bedömningen är att
insatserna i projektet kommer vara högre än budgeterat belopp. Beräkningen utgår från ESF-rådets
schabloner. Resultatet av projektet är leverans av slutrapport. Förtydliganden har skett under
beredning. Bedömningen är att projektet är rimligt resurssatt utifrån detta och därmed
kostnadseffektivt. Bedömningen godkänd.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
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Motivering: Ej aktuellt

Om det behövs, gör fler rader för eventuella delkriterier och utlysningsspecifika urvalskriterier.
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Underlag för prioritering
Projektnamn

Bygg broar = Förkorta vägar

Sökande organisation

ABF Sydvästra Götaland

Region

Västsverige

Diarienummer

2020/00607

Utlysning; namn och diarienummer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 2.1,
2020/00459

Programområde/mål

Programområde 2, särskilt mål 2.1

Målgrupp

Långtidsarbetslösa och nyanlända individer i behov av stöd för
att komma i arbete eller studier

Antal deltagare

0

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-09-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Ej aktuellt i förstudier

Sökt stödbelopp

382 436 kr

Total projektbudget

382 436 kr

Samverkar/samarbetar med

Partille kommun och Mölndals Stad

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Under Förstudie Projektet Kållebruket 2:0* kommer vi att anpassa alla dokument, aktivitet och
utbildningar resulterar utifrån se till att målgruppen, styrgruppen, projektgruppen kan vara delaktiga
utifrån deras egna förutsättningar. Redan i den här fasen kommer projektet ha några deltagare i
referensgruppen för att säkerställa relevansen, tillgängligheten och jämställdhets planerna i
Projektet är väl förankrat med de olika samarbetspartners, Mölndals stad Social-och
arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals stad Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Partille VUX och
Arbetsmarknadsenheten Social- och arbetsförvaltningen Partille kommun redan i planeringsstadiet av
förstudie ansökan. Samarbetsgruppen har varit involverad i analys-och planeringsfasen av
förstudieansökan. Resultatet av väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för
1
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framtida utlysningar inom ESF+ där alla samverkansparter kommer att aktiva roll i uppföljning,
utvärderingen.
Förstudien ska analysera och kartlägga befintliga och utveckla nya metoder som bidra till att förkorta och
förenkla möjligheten till varaktigt arbete genom insatser direkt till individer, likväl som mer struktur- och
samverkan byggande insatser till aktörer. Insatser bör dock inte begränsas enbart till individer med lång
tid utan arbete, utan även ges i ett tidigt skede till individer som riskerar långtidsarbetslöshet. Under
förstudien ska projektet undersöka hur kan kan individerna rustas och stärkande åtgärder i form av
utbildningar, praktik, validering och förberedande insatser, uppsökande arbete för att bidra till att
individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden i större utsträckning kommer närmare arbete eller i
arbete och studier. Undersöka förbättringsmöjligheter mellan samverkan mellan aktörerna för att stärka
en arbets-markandsetablering eller uppsökande och motiverande arbete.
På organisationsnivå kommer förstudien undersöka olika utveckling av nya metoder och arbetssätt som
underlättar etablering och återinträde på arbetsmarknaden, till exempel genom språkutbildning, praktik,
validering och handledning samt arbete för implementering av metoderna i ordinarie verksamhet.
Under analysfasen kommer projektet att planera alla sina aktiviteter med hänsyn till
jämställdhetsintegreringen, tillgänglighetsintegrering för att aktiv delaktighet, inklusive att främja lika
möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra kommer projektgruppen aktivt att arbete med uppsatta
mål. Förstudien kommer att använda olika intervju kommer ställas för att på sikt bidra till en mer
inkluderande arbetsmarknad där personer med funktionsnedsättning får arbete på lika villkor. Det
handlar om att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt möjliggöra delaktighet för
kvinnor och män med funktionsnedsättningar.
Tillsammans med projektets samarbetspartners ska såväl kvinnor som män och deras specifika
kompetens synliggörs i varje delmoment. Vidare genomföra kompetenshöjande insatser för att öka
kunskapen om jämställdhet, normer och den ojämna resursfördelningen på arbetsmarknaden hos
projektets medarbetare, samarbetspartners och intressenter.
Intervjuer är en kvalitativ metod för insamling av primärdata. I denna förstudie kommer vi intervjua 20
personer från målgruppen och SFI lärarna. Intervjuerna kommer att genomföras i ett trygg och lugn och
språket är anpassas till målgruppens språknivå i vissa fall kommer språkstödjare vara på plats.
Insamlade data och från intervjuerna andra aktuella statistik kommer vara grunden till planerade
workshop med samverkanspartner under förstudiet som i sin tur kommer leda till ett slutrapport och
välarbetad projektansökan.
Målet med förstudien är att arbeta fram en väl arbetat ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar
till särskilt mål vii) - Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande
samt förbättra anställningsbarheten genom olika workshop och erfarenhetsutbyte mellan olika
samverkanspartner i projektet. Ytterligare mål för förstudien är att upptäcka oplanerade synergieffekter
av samverkan och erfarenhetsutbytet eller andra samverkanspartners.
*Under beredning har förstudien bytt namn till ”Bygg broar = Förkorta vägar”.

2

Diarienummer: 2016/00014-28

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Det är tydligt i ansökan att stödsökande inte förstått att ansökan i första hand ska beskriva förstudien och
inte det planerade genomförandeprojektet som förstudien ska ligga till grund för. Detta gör att ansökan
och även sammanfattningen är något rörig. Sökande har under beredning getts möjlighet att inkomma
med förtydligande som tydligare beskriver förstudien och dess syfte, mål och aktiviteter. De
förtydliganden som inkommit ger en bättre bild av vad sökande vill åstadkomma inom ramen för
förstudien.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Kraven i utlysningen möts i ansökan på följande sätt:
- när det gäller hur förstudien avser att bidra till genomförandet av det kommande
socialfondsprogrammet är sökande tydlig med att förstudien ska utgöra grunden för en ansökan till
utlysning inom ESF+
- i ansökan presenteras en problemformulering där stödsökande bland annat redogör för att individer
riskerar att hamna i passivitet och långvarigt utanförskap utan rätt och tillgängliga insatser och att
framförallt kvinnor som gått igenom etableringsprocessen har en låg sysselsättningsgrad.
Stödsökande och samverkansparter ska tillsammans under förstudien undersöka metoder som bättre
möter målgruppens behov.
- förstudien riktar sig till mål vii) i programförslaget för ESF+
- stödsökande bedöms ha relevant kompetens och kapacitet för att genomföra förstudien och
beskriver i ansökan vilken kompetens projektledaren i förstudien behöver ha samt vilket stöd denne
ska få från andra involverade parter
- förstudien är förankrad i stödsökandes organisation som kommer att äga och driva förstudien samt
vara den primära mottagaren av förstudiens resultat, tillsammans med Partille kommun och Mölndals
Stad
- i ansökan presenteras en övergripande tids- och aktivitetsplan som bland annat innehåller
workshops med relevanta aktörer, intervjuer med deltagare och SFI-lärare samt inventering av
framgångsrika metoder för att arbeta med målgruppen
- det är tydligt i ansökan att stödsökande har som ambition att förstudien ska utgöra grunden för ett
kommande genomförandeprojekt inom ESF+
- stödsökande visar i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete genom att dessa perspektiv utgör en
viktig del av den problemanalys som förstudien bygger på. Bakgrundsanalysen innehåller bland
annat dels könsuppdelad statistik, dels mer kvalitativa resonemang utifrån ickediskrimineringsperspektivet.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: ABF Sydvästra Götaland söker medel för en förstudie som ska mynna ut i en slutrapport
som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Förstudien syftar till att skapa möjligheter för
stödsökande eller andra ingående parter att inkomma med ansökningar inom ESF+. Ansökan
bedöms ligga i linje med utlysningen och bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Förstudien grundar sig på problemanalyser dels ur målgruppens perspektiv (risk för att
hamna i passivitet och komma ännu längre ifrån arbetsmarknaden utan tillgängliga, effektiva
insatser), dels ur medverkande organisationers perspektiv som inte har verktyg för att möta
målgruppens behov fullt ut. Problemanalyserna innehåller dessutom kvantitativa och kvalitativa
analyser utifrån ett icke-diskrimineringsperspektiv. Då en del av förstudien är att genomföra mer
djupgående problem- och behovsanalyser landar bedömningen vid ansökningstillfället på betyget
”godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: I ansökan beskrivs den kompetens som förstudiens projektledare behöver och detta
bedöms ligga i linje med de frågeställningar som ligger inom ramen för förstudien. Projektledaren
ska även få stöd av arbetsgrupper, i den egna organisationen och i deltagande kommuner, som ska
komma med input. Bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Förstudien bedöms vara förankrad i den stödsökande organisationen. Utlysningen
ställer inga krav på avsiktsförklaringar eller liknande. Bedömningen landar i betyget ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Utlysningen ställer inga krav på extern utvärdering av förstudien. Då resultaten av
förstudiens arbete ska presenteras i en slutrapport finns en viss uppföljning inbyggd i förstudiernas
uppbyggnad. Stödsökande kommer behöva dokumentera och följa upp arbetet löpande för att
kunna ta fram den slutrapport som utgör grunden för utbetalning av klumpsumma. Bedömningen
landar i ”godkänt”.
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Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande visar i ansökan hur ett jämställdhets-, tillgänglighets, och ickediskrimineringsperspektiv ska integreras i förstudiens arbete genom att dessa perspektiv utgör en
viktig del av den problemanalys som förstudien bygger på och som de kommer arbeta vidare med.
Bedömning landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Stödsökande har ansökt om 382 436 kr för att genomföra förstudien. Detta bedöms som
kostnadseffektivt sett till att det stödsökande ska leverera är en slutrapport. Bedömningen landar i
”godkänt”.
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2(6)
- EG:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
1. Mötets öppnande

Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till mötet med
strukturfondspartnerskapet för Västsverige (SFP).

2. Upprop
3. Val av justerare

Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse GunMarie Stenström till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning.

Presentationsbi/der från mötet finns publicerade här: Presentationsbilder SFP 3 september 2020
5. Övergripande frågor
- Nytt förslag till långtidsbudget -vad innebär det för Västsverige?
Sekreterare Andreas Catoni informerade om REACT-EU som är en del av återhämtningsfonden under
perioden 2021-2023. Det är en fond som är direkt kopplat till Coronaåterhämtning. Det är upp till
100% finansiering och ERUF och ESF är verktygen för fördelningen av medlen.
Andreas fortsatte att presentera Övergångsfonden (JTF) som är riktad till specifika insatser för
utpekade områden med höga koldioxidutsläpp. Det är 6,1 miljarder kronor som kommer att tilldelas
fonden. Medfinansiering ska enligt förslag komma från ERUF vilket skulle innebära mindre pengar till
det regionala programmet för ERUF i Västsverige.

- Förslag sammanträdesdatum 2021
Andreas informerar om föreslagna sammanträdesdatum.
Fredag 5 mars
-Analys- och beslutsmöte
Fredag 4 juni
-Beslutsmöte
Tor-fre 9-10 september
-Strategidagar
-Beslutsmöte
Fredag 3 december
Majoritet av ledamöterna kan närvara de föreslagna sammanträdesdatumen.

6. Information från Tillväxtverket

Linnea Hagblom från Tillväxtverket inledde sin presentation med att visa visionen för nuvarande
program:

"Programmet ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen.

Syftet är att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål
ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Det ska ske genom riktade insatser för små och
medelstora företag och för samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer."
Linnea fortsatte med att visa en översikt över programläget:
• 40 projekt pågår och ett antal ändringsbeslut har fattats utifrån förändrade förutsättningar.
• Under våren 2020 genomfördes en extra utlysning kopplat till Covid-19 och ett projekt
beviljades medel.
Ordförande sign.

/)

Justerande sign.

k

Sekreterare sign.

Utdragsbestyrkande sign.

