Strukturfondspartnerskapet Västsverige
2019-12-13

Dagordning

Dagordning för Strukturfondspartnerskapet möte 2019-12-13

Tid: 13 dec 2019 klockan 10.00-cirka 15.30. Fika serveras från 09.30
Plats: Centralhuset konferens, Centralstationen Göteborg. Ingång via entrén till First Hotel G.
1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Strategiska och administrativa frågor (Andreas Catoni, sekretariatet)
a. Tidsplan utlysningar
b. Riksrevisionens effektivitetsgranskning av SFP
c. Rapport från Övervakningskommittén
d. Rapport från Dialogmöte med ESF-rådet angående ESF+
e. Arbetet med framtida program inom ERUF och ESF+
f. Lägesrapportering Landsbygdsprogrammet (Länsstyrelsen)

Bilaga 1

6. Rapport från ESF-rådet (Åza Rydén, Svenska ESF-rådet)
a. Kort presentation av projekt för prioritering samt återtag och
avslagsanledningar

Bilaga 2

7. Samråd utlysning Europeiska Socialfonden

Bilaga 3

8. Rapport från Tillväxtverket (Linnea Hagblom, Tillväxtverket)
a. Kort presentation av projekt för prioritering samt återtag och
avslagsanledningar
b. Information budgetproposition Tillväxtverket

Bilaga 4-6

Ca 12.00-12.45 Lunch
9. Omvärldsanalys inför framtagande av ESF+
(Anna Holmgren, Svenska ESF-rådet)
Beslutsärenden
10. Prioriteringsärenden ERUF 2019:2
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation (Ärende 1)
11. Prioriteringsärenden ERUF 2019:2
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
(Ärende 1-4)
12. Prioriteringsärenden ERUF 2019:2
Insatsområde 3: Innovation för koldioxidsnål ekonomi (Ärende 1)

Bilaga 8
Bilaga 9

Bilaga 10

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
2019-12-13

Dagordning

13. Prioriteringsärenden ERUF 2019:3, tilläggsansökningar
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation (Ärende 1)

Bilaga 12

14. Prioriteringsärenden ERUF 2019:3, tilläggsansökningar
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
(Ärende 1-6)

Bilaga 13

15. Prioriteringsärenden ESF 2019:2
Programområde 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
(Ärende 1-5)

Bilaga 16

16. Prioriteringsärenden ESF 2019:2
Programområde 2.2 Ökade övergångar till arbete eller studier unga
(Ärende 1-3)

Bilaga 17

17. Prioriteringsärenden ESF 2019:2
Programområde 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete/studier
(Ärende 1-5)
Bilaga 18
Övriga frågor
Mötet avslutas

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tidsplan utlysningar
Överlämning av projekt samt lista på avslag ESF
Samråd ESF utlysning 2019:6
Beslut om överlämnande från Tillväxtverket 2019:2
Lista på avslag och återtag 2019:2 Tillväxtverket
Beslut om överlämnande från Tillväxtverket 2019:3
Utlysningstexter ERUF 2019:2
Ärendelista för prioritering ERUF Insatsområde 1 2019:2
Ärendelista för prioritering ERUF Insatsområde 2 2019:2
Ärendelista för prioritering ERUF Insatsområde 3 2019:2
Utlysningstexter ERUF 2019:3
Ärendelista för prioritering ERUF Insatsområde 1 2019:3 - tilläggsansökningar
Ärendelista för prioritering ERUF Insatsområde 2 2019:3 – tilläggsansökningar
Utlysningstexter ESF 2019:2
Beslut om överlämnande från Svenska ESF-rådet 2019:2
Ärendelista för prioritering ESF Programområde 1.1 2019:2
Ärendelista för prioritering ESF programområde 2.2
Ärendelista för prioritering ESF programområde 2.3
Föregående protokoll

Bilaga 1

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Sekretariatet

2019-11-28

Planering kommande utlysningar 2019

ERUF

ESF

2019:4

1 oktober – 14 november

13 september – 25 november

13 mars

Programområde 2
2.1 Ökade övergångar till arbete
eller studier
2.2 Hållbara övergångar till arbete
eller studier för unga
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2019:4

2020:1

Ingen planerad utlysning

2019

december 2019 – februari 2020
2.1 Öka övergångarna till arbete
eller studier

29 maj

Strukturfondspartnerskapets prioritering 2020:1

2020:2
4 september

Kursivt är preliminärt.

Strukturfondspartnerskapets prioritering 2020:2

Bilaga 2
Överlämning SFP 2019-11-25
1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv dnr 2019/00245 - Utlyst 55 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

2019/00423

Socialt Innovationslab

2020-02-01

2022-01-31

Göteborgs stad

2019/00426

Kompetensförstärkning förskola

2020-02-03

2022-02-28

Göteborgsregionen

2019/00433

DOSA

2020-02-01

2022-01-31

EDCS ekonomisk förening

2019/00430

PR -Hälsa i Hållbart Arbetsliv

2020-03-01

2022-02-28

2019/00429

Hållbar Kompetens i Halland

2020-03-01

2022-02-28

Sjuhärads
samordningsförbund
Region Halland
55 000 000

ESF-stöd totalt

Ny ESF budget

9 247 281

8 152 905

25 990 182

25 990 182
2 038 349

2 076 642
9 792 115
5 797 009

9 792 115
5 480 279

73 047 442

51 453 830

3 546 170

Inkl avslag

2.2 Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år) dnr 2019/00244 - Utlyst 50 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

2019/00435

Ung framtid i Åmål

2020-02-01

2022-06-30

Åmåls kommun

2019/00427

UngÖst 2.0

2020-02-04

2022-01-30

SDF Östra Göteborg

2019/00425

GR Samsär

2020-03-01

2022-02-28

Göteborgsregionen
50 000 000

ESF-stöd totalt

Ny ESF budget

11 247 863
4 400 225

4 853 811
8 222 927
3 785 642

25 771 652

16 862 380

8 222 927

33 137 620

Inkl avslag

2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier dnr 2019/00243 - Utlyst 35 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

2019/00434

PUMA

2020-02-01

2022-06-30

2019/00432

ESF-Premiär

2020-02-01

2022-06-30

2019/00431

Målmedveten på hemmaplan

2020-02-01

2022-06-30

Hylte kommun

15 847 956

2019/00422

Växtkraft Arena MTGS

2020-02-01

2022-06-30

Mariestads kommun

14 732 031

2019/00428

Partnerskap för jobb

2020-02-01

2022-06-30

Trollhättans Stad

ESF-stöd totalt

Ny ESF budget

Uddevalla Kommun

4 361 613

Härryda kommun

7 409 472

4 189 582
6 823 959

35 000 000

17 420 147

13 981 065
14 531 324
15 878 361

77 591 217

55 404 291

Inkl avslag

-20 404 291

Överlämning SFP 2019-11-25 - avslag
1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv dnr 2019/00245 - Utlyst 55 miljoner
Dnr Stödärende
2019/00421
2019/00437

Projektnamn
Utbildning av
blåljuspersonal
Förebyggande
hälsoinspiration

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

2020-02-01

2022-01-31

Ambulanssjukvården i Skaraborg

2020-03-01

2021-05-31

Göteborgs stad SDF Västra Göteborg

ESF-stöd totalt

10 555 995
9 588 218
20 144 213

2.2 Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år) dnr 2019/00244 - Utlyst 50 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

2019/00438

Ringön för unga 2020

Startdatum
projekt
2020-02-01

Slutdatum
projekt
2022-06-01

Organisationsnamn
Utbildningsrederi AB

ESF-stöd totalt
1 900 637
1 900 637

2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier dnr 2019/00243 - Utlyst 35 miljoner
V6 Framåt

Startdatum
projekt
2020-02-01

Slutdatum
projekt
2022-06-30

Lidköpings kommun

En Plattform för alla

2020-03-01

2022-06-30

Falköpings kommun

Dnr Stödärende

Projektnamn

2019/00408
2019/00436

Organisationsnamn

ESF-stöd totalt

12085346
5734652
17 819 998

Bilaga 3
Promemoria
2019-11-25
Åza Rydén
036-345740

Samråd angående kommande utlysning inom Socialfonden
Nedanstående utlysning planeras ingå i den femtonde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i
Västsverige 2014–2020. Utlysningen kommer att publiceras under december 2019 och stänga i februari
2020.
Utlysningens inriktning kommer att utgå från de regionala utvecklingsstrategierna för Halland respektive
Västra Götaland och utarbetas närmare med relevanta aktörer under vintern 2019. Inriktningen är förankrad
inom den så kallade fondsamordningsgruppen.

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete
Öka övergångarna till arbete eller studier (mål 2.1)
• Öka övergångarna till arbete eller studier

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg

1(1)

Bilaga 4

Bilaga 1
Beslut om överlämnande av projekt för yttrande
om prioritering till Strukturfondspartnerskapet i
Västsverige

Beslut

Beslutfattare: Linnea Hagblom och Henrik Berven
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Mohamed Ben Abdelhamid och
Jasmine Heinrup
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2019:2
2019-11-15
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

20203377

GU Ventures AB

VINK2, västsvenska Inkubatorers
samverkansprojekt 2.0
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EUstöd (SEK)
14 951 553

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid

14 951 553

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20203355

GU Ventures AB

STAR Impact

Sökt EUstöd (SEK)
5 234 078

20203358

Hallands Läns
Landsting

Hållbar utveckling inom naturturism

2 666 856
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Tillväxtverket

Föredragande/
Handläggare
Jasmine
Heinrup
Jasmine
Heinrup

20203373

20203384

RISE Research
Institutes of Sweden
AB
Högskolan i Halmstad

Kompetensutveckling för livsmedel 2020

1 320 872

Mohamed Ben
Abdelhamid

AI.m 2.0

1 640 055

Jasmine
Heinrup

Totalt medel insatsområde 2:

10 861 861

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20203376

Wargön Innovation
AB

Innovationsmiljö för hållbara material

Sökt EUstöd (SEK)
8 619 940

Totalt medel insatsområde 3:

8 619 940

Beslut om överlämning version 1.0 150424

Totalt sökt medel:
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Tillväxtverket

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid

34 433 354
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Bilaga 3
Projekt som fått avslag eller återtagits
2019-11-15

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20203374

Universeum AB

Universeum Visualization & Innovation
Gallery (UVIG)
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EU-stöd
(SEK)
19 511 715

19 511 715

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

20203241

Nordapt AB

20203375

MIBA Rescaype AB

Projektnamn
Digital Marknadsplats för
Energieffektiviseringsåtgärder
Fältförsök av Rescaype
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EU-stöd
(SEK)
1 330 000
3 752 248
5 082 248

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20203240

Nordapt AB

Digital Marknadsplats för Energieffektiva
Tjänster
Totalt medel insatsområde 1:

Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
1 330 000
1 330 000

25 923 963
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Bilaga 2
Beslut om överlämnande av projekt för yttrande
om prioritering till Strukturfondspartnerskapet i
Västsverige

Beslut

Beslutfattare: Linnea Hagblom och Henrik Berven
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Mohamed Ben Abdelhamid, Jasmine
Heinrup, Maud Persson och Jenny Stark Molvin
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2019:3
2019-11-15
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. Samtliga ärenden gäller utökad budget i pågående projekt.
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

20201192

Högskolan Väst

Miljö:FIA
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EUstöd (SEK)
3 762 180

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid

3 762 180

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20200947

IUC Halland

Marknadslyftet

1 126 807

20200050
20201313

Almi Invest
Agroväst Livsmedel AB

Almi Invest Västsverige Fond II
Smart Agri

3 333 333
2 926 308
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Tillväxtverket

Sökt EUstöd (SEK)

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid
Jenny Stark
Molvin
Maud Persson

20201547

Coompanion

CooCreate

20200945

Lysekils kommun

Maritim utveckling i Bohuslän

20201308

Signerat Halland

Hallands Matgille
Totalt medel insatsområde 2:

Beslut om överlämning version 1.0 150424

Totalt sökt medel:
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953 906
1 630 104
2 620 000
12 590 458

Jasmine
Heinrup
Mohamed Ben
Abdelhamid
Jasmine
Heinrup

16 352 638

Bilaga 7

Utveckla Västsveriges konkurrenskraft
EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser
stöd för insatser som 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.
Det ä r inte mö jligt att finansiera investeringar i enskilda fö retag genom programmet.

2) För vad kan vi söka?

Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.
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.
•

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

Förlängning och utökning av pågående projekt
Det är möjligt för pågående projekt att ansöka om förlängning av projekttiden. Det
är också möjligt att ansöka om utökad budget. Detta kan göras löpande och sker i
samråd med handläggare.

Pågående projekt som vill ha utländska samarbetspartners inom
Östersjöregionen

Har ni ett projekt som redan beviljats EU-stö d och som ä r intresserade av att samarbeta
med utlä ndska parter inom OÖ stersjö regionen? Då har ni mö jlighet att ansö ka om utö kat
stö d. Ett samarbete kan genomfö ras med parter frå n olika struktur- och
investeringsfonder inom makroregionen. Aktiviteterna inom en så dan så kallad
transnationell komponent ska bidra till OÖ stersjö strategins genomfö rande.
Strategin har tre huvudsakliga må l: rä dda havsmiljö n, lä nka samman regionen och ö ka
vä lstå ndet.
Ett så dant tillä ggsprojekt kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga
insatsområ den, under fö rutsä ttning att de bidrar till programmets må luppfyllelse, ger
ett mervä rde fö r programområ det samt bidrar till OÖ stersjö strategins må l och
prioriteringar. Samverkanså tgä rderna bö r vara inriktade på att hitta och/eller
genomfö ra gemensamma lö sningar på grä nsö verskridande problem.

Intresserad av att veta mer?
Mer information finns på https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-ochvagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/sarskilda-krav-forvissa-typer-av-projekt.html#Transnationelltsamarbete
Du kan också kontakta nå gon av Tillvä xtverkets handlä ggare.

3) När kan vi söka?

Utlysningen ä r ö ppen: 15 juni - 12 september 2019, kl. 19.00
Prioritering sker: fredagen den 13 december 2018.
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.

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.
Sida 2(6)
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Du hittar information om vad som gä ller fö r stö det i Handbok fö r EU-projekt, avsnitt
planera.
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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.
å 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.
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
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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.
å till sidan fö r statsstö d, fö r mer information. Kontakta Tillvä xtverket fö r att
diskutera mö jligheter och villkor, 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.
Sista datum fö r slutredovisning av projekt ä r 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 445
miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering).
AÅ terstå ende medel i programmet komma att justeras under sommaren. Kontakta
Tillvä xtverket fö r mer information.

8) Hur ansöker vi?

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 Att skriva en ansö kan.

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.

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.
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Ansö kningar som Tillvä xtverket bedö mer uppfyller kraven tas upp fö r prioritering
av Strukturfondspartnerskapet vid deras mö te den 7 december 2018. 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.

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 .

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 2019:2

Bilaga 8

2019-11-27

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

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

20203377 GU Ventures AB/ VINK2,
västsvenska Inkubatorers
samverkansprojekt 2.0

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

14 951 553 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. VINK2, västsvenska Inkubatorers
samverkansprojekt 2.0 uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).

Summa 14 951 553

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: VINK2, västsvenska inkubatorers samverkansprojekt 2.0
Sökande organisation: GU Ventures AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 1
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Underlag för prioritering
VINK2, västsvenska Inkubatorers samverkansprojekt 2.0
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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GU Ventures AB
Västsverige
20203377
2019:2
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
2020-01-01 – 2023-04-30
Västra Götalandsregion
Samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen
14 951 553
16 610 000
5 900 000
37 461 553
Mohamed Ben Abdelhamid
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet VINK 2.0 utgör nästa fas i ”VINK-Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning”, en
pågående satsning som initierades i 2017 och avser skapande av en samverkansmodell för
inkubatorerna i Västra Götalandsregion för att arbeta och agera tillsammans. Fokus för detta
projekt ligger främst på att inkubatorerna vill bygga vidare på resultatet från tidigare satsning
genom att använda och föra ut sin samverkansmodell till innovativa små och medelstora företag
i regionen. Syftet är att målgruppen SMF erbjuds utökat stöd utifrån samtliga inkubatorers
erbjudande. Projektet ska leda till utveckling av flera hållbara innovationer som kan lätt etablera
sig på internationella marknader.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser flera av regionens
styrkeområden. Projektet är en utveckling av tidigare satsning och är väl förankrat hos
näringslivsaktörer i regionen. Målet är att testa och utveckla samverkansmodellen för att bättre
tillgodose behoven och efterfrågan från målgruppen SMF. Betydande resurser avsätts på att
utveckla den samverkansmodellen, detta bör betraktas positivt då det rör sig om skapande av
infrastrukturer för samarbete mellan 8 inkubatorer, samtidigt som det ställer särskilda krav på
kostnadseffektivitet under genomförandet. Sökande organisationen bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling
till EU:s Östersjöstrategi.

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 poäng
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Projekt-PM
Samverkansparter
Fören Framtidens Företag
Science Park Skövde AB
Inkubatorn i Borås AB
Chalmers Ventures AB
Innovatum AB
Sahlgrenska Science Park AB
Brew House Göteborg

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Enligt bland annat Business Region Göteborg fortsätter satsningen på forskning och utveckling i
Västra Götalandsregionen att nå nya rekordhöjder (BRG, 23 november 2018). Inkubatorerna gör
under samma period sina bästa resultat någonsin (se årsredovisning 2019 GU Ventures och
Chalmers Ventures) och med tanke på den fördröjning det oundvikligen finns inom
innovationssystemet innebär det goda förutsättningar för en fortsatt positiv trend inom de
närmsta åren med fler akademiska och industriella avknoppningar, som kan bli framgångsrika
innovationer.
Samtidigt står innovationssystemet inför stora omställningar med höjda krav på en rad
områden. Att öka arbetet med hållbarhet är såväl en del av uppdraget från våra ägare som en
konkurrensfördel för våra bolag. Samtliga inkubatorer behöver därför kraftsamla för att öka
andelen hållbara tillväxtföretag. Den tekniska utvecklingen ställer också helt nya krav på
bolagen samt förändrar hela branscher från grunden. Bolagen behöver därför samverka mer
mellan varandra och mellan branscher. Regional Innovation Scoreboard placerar Västsverige på
en tolfte plats över de mest innovativa regionerna i hela EU (RIS 2019 s. 18) men när det
kommer till samverkan mellan små till medelstora innovativa bolag hamnar regionen istället
någonstans på nedre halvan av de 238 undersökta regionerna (s. 56). Här finns utrymme för
förbättring och inkubatorerna vet även att bolag som samverkar är mer innovativa (TVV 201605-23). För att ta nästa steg krävs det att inkubatorerna adresserar dessa behov för att tillvarata
den goda forsknings- och innovationsmylla som finns i regionen och få ut fler innovationer på en
global marknad.
Under senaste tre åren har åtta inkubatorer i Västsverige, i samarbete med Västra
Götalandsregionen, genomfört ett kvalitetshöjande program (VINK-projektet) där man
gemensamt analyserat och utvecklat inkubationsprocessen samt utvecklat arbetssätt och
värdeerbjudanden. Man har förbättrat de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala,
starta upp, utveckla och växla upp affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från
kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och i industrin, samt benchmarkat
dessa processer gentemot internationella aktörer och ekosystem. Gemensamt har inkubatorerna
på detta sätt skapat en samverkansmodell samt bildat det gemensamma konsortiet West
Swedish Incubators. Inkubatorerna vill nu bygga vidare på resultatet från detta projekt och
använda denna samverkansmodell och föra ut den till våra bolag.
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Sammanfattningsvis har inkubatorer enats om följande:
Skäl:
Inkubatorerna vill testa och utveckla en samverkansmodell tillsammans med bolagen för att
dessa skall få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
Orsaker:
1. Bolag som samverkar är mer innovativa men det görs i för liten utsträckning
2. Fler bolag vill ta del av erbjudandet hos flera inkubatorer samtidigt men få eller inga
rutiner finns för att facilitera sam-utveckling av bolag och projekt
3. Det finns ingen gemensam plattform för bolagen och inkubatorerna att samverka vilket
minskar resurseffektivitet och tillgänglighet
4. Bolagen behöver verktyg för att jobba mer strukturerat med hållbarhet
5. Inkubatorerna har skapat ett gemensamt budskap men når inte i tillräckligt hög grad ut
med information om det arbete som görs i regionen
6. Bolagen har inte själva tillräcklig kapacitet att etablera sig utomlands
Följder:
1. Bolag som inte samverkar tappar en stor del av sin innovationsförmåga
2. För mycket av ett bolags eller projekts framgångar hänger på den enskilde
entreprenören
3. Färre bolag får tillgång det utökade stöd och nätverk som behövs för att möta de behov
som berörts
4. För få hållbara innovationer når marknaden
5. Etableringar, investeringar och attraktionskraft hänger inte med utvecklingen i övrigt
6. Internationella etableringar görs i för liten omfattning

Omvärld och samverkan
Projektets parter, de åtta västsvenska inkubatorerna, har funnits och verkat med stor framgång i
15-25 år och haft både stor impact på regionens näringsliv med såväl positiva ekonomiska som
samhälleliga effekter. Sedan start har inkubatorerna stöttat och utvecklat fram över 1600 bolag
och projekt som tillsammans attraherat närmare 5 miljarder i kapital. Idag har inkubatorerna
omkring 200 nya projekt och bolag som de jobbar aktivt med att utveckla till tillväxtföretag i
regionen. På senare år har konkurrensen hårdnat för dessa nya bolag och inkubatorerna har
själva påverkats på olika sätt av detta i hela Sverige. Branscherna förändras och behovet av
samverkan har därigenom ökat. Bolag som samverkar är mer innovativa (TVV 2016-05-23) och
regionen haltar vad gäller just samverkan mellan innovativa små och medelstora bolag.
Inkubatorerna agerar alltid åtminstone affärsutvecklare för bolagen, men agerar ofta även ägare,
ledning och styrelse. Inkubatorernas behov blir således ofta bolagens behov och vice versa.
Bolagen lyckas för sällan eller för sent med sina etableringar på internationella marknader. De
har heller inte möjlighet att jobba tillräckligt strukturerat med hållbarhet för att få fram fler
hållbara innovationer eller skapa hållbara affärsstrategier. Det krävs att inkubatorerna
kraftsamlar för att ge våra bolag bästa möjliga stöd för att utveckla och skala upp idéer med stor
potentiell impact och få ut dessa på en global marknad.
Omvärldsanalysen säger att de gamla sätten att verka inte i tillräckligt hög grad tillgodoser
behoven samtidigt som efterfrågan på vår verksamhet bara ökar. Inkubatorer har god
kännedom om dessa nya behov och valt att gemensamt kraftsamla kring några av dem. Genom
VINK-projektet har även identifierats hur inkubatorerna ska börja göra det. Inkubatorerna har
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gemensamt tagit fram projektplanen under VINK-projektet och flera av samverkansparterna har
även valt att öka sin medfinansiering till detta projekt. På så vis är projektet klart förankrat hos
samverkansparterna.
Inkubatorernas uppdrag från sina ägare och finansiärer, varav majoriteten utgörs av lärosäten
och det offentliga systemet, är att skapa nya företag och nya jobb och därigenom bidra till
förnyelse av näringslivet. Då kan även det befintliga näringslivet, i egenskap av kunder till startups, stärka sitt eget erbjudande och sin konkurrenskraft. De offentliga, de akademiska, de
industriella och de resterande aktörerna i näringslivet utgör vår omvärld. Till våra intressenter
hör även investerare, föreningsaktörer och andra som projektparter samverkar med.
Inkubatorer har länge samarbetat med dels lärosätena, dels regionens näringsliv, dels
sjukvården och andra för att få omsätta de anställdas idéer.
Under VINK-projektet har det skapats löpande kontakt med liknande projekt som pågår
regionalt i bland annat Stockholm, Skåne och i Västerås samt andra aktörer inom
innovationssystemet. Det har skapats värdefull input i projektets eget arbete samt utbyte av
resultat. Analysen av liknande projekt är att Inkubatorerna i Västsverige kommit långt i sitt
arbete vad gäller hållbarhet och att det finns chans att vara en föregångare nationellt på
området. För det krävs dock mer strukturerat arbete med hållbarhet och konkretisering av detta
i affärsutvecklingen. Samma är vad gäller samverkan där Inkubatorer, enligt den externa
utvärderare Ramboll, redan är föregångare i Sverige. Både styrgruppen och
kommunikationsgruppen i VINK-projektet har jobbat hårt med att skapa ett gemensamt
budskap, både mot allmänheten och särskilda intressenter och beslutsfattare, som inkubatorer
vill föra ut bredare i nästa skede där har inkubatorer möjlighet att påvisa de positiva effekterna
av samarbetet på nationell nivå.

Koppling till det regionala näringslivet
Det finns stark koppling till flera regionala näringslivsaktörer genom deras engagemang i
inkubatorernas styrelser och rådgivande grupperingar, samt i olika typer av
samarbetsrelationer. Som sådana kan nämnas ABIGO Medical, Acando, AstraZeneca, Pfizer,
Johnson&amp;Johnson, BASF, Amgen, Volvo, Vinngroup, SKF, Stena, Stora Enso, SEB, SAAB, ABB,
IKEA, Wärtsilä, Hogia, Collector, HiQ, McKinsey&amp;Co, Investor, m.fl. Därutöver finns
kopplingar till investerare, patent-, advokat-, revisions- och reklambyråer, samt entreprenörer
från olika branscher.
Det regionala näringslivet kommer att medverka i projektet genom styrelseengagemang,
rådgivning, som målgrupp, som utbildare och inspiratörer, samt som mottagare av budskapet i
kommunikationen. Projektet kommer att anlita ett antal av regionens konsulter, reklambyråer,
PR-byråer, fotografer, mm, för att genomföra projektet och ett flertal av dessa aktörer har redan
varit en del av VINK-projektet. Det kommer dock ske en ny genomgång av behoven och kraven,
varefter flera nya kontakter kommer involveras och projektet kommer fortsätta genomföra en
affärsmässig upphandling av varje inköpt tjänst. Rollerna som näringslivet har i projektet är som
styrfunktion, som målgrupp, genomförare, samt mottagare av resultat som framkommer i
projektet.
Varje inkubator har därtill sin särskilda koppling till det regionala näringslivet:
• Chalmers Ventures (CV) är helägt av Chalmers tekniska högskola. Under ett 20-tal år har
verksamheten samverkat med många av regionens näringslivsaktörer, samt har i
grunden startats tack vare en finansiering från Stenastiftelsen. Näringslivet har under
många år även erbjudit idéer till CV, som har utvecklats till framstående företag.
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•
•

Framtidens Företag startades på initiativ från Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet och riktar sig till tjänsteföretag. Föreningen har stöd av många externa
företagare som coacher, samt samverkar med näringslivets tjänsteföretag.
Science Park Skövde (SPS) stödjer idégivare från Högskolan i Skövde och SLU i Skara
samt avknoppningar från näringsliv och privatpersoner. De finns i en miljö i GSP, som
stödjer såväl bolag och organisationer som sitter i miljön, som det kringliggande
näringslivet.
Föreningen Brewhouse startades på initiativ av Business Region Göteborg för att bidra
till ökad lönsamhet och sysselsättning inom de kulturella och kreativa näringarna. Idag
verkar många av branschens företag inom Brewhouse.
Stiftelsen Innovatum bildades, förutom av Trollhättans Stad och VGR, av Saab
Automobile, Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall, Skanska och
Industrifacket Metall. Inkubatorn stöttar nya företag som finns i en miljö med det
omgivande näringslivet.
Sahlgrenska Science Park (SSP) arbetar för att stärka life science-branschen genom att
hjälpa entreprenörer och innovatörer med expertkunskap och labb, tillsammans med
stöd av ett stort nätverk inom näringslivet, sjukvården, mm. Genom ett nära samarbete
med HIGAB ansvarar SSP även för att stötta företagen lokaliserade till Bio-Tech huset.
Genom den årliga Park Annual konferensen, lockar de regionens life science aktörer att
samverka.
Inkubatorn i Borås stöttar nya kunskapsbaserade företag i Sjuhärad, där entreprenörer
bl.a. får tillgång till inkubatorns utbyggda kommersiella nätverk samt en kreativ
tillväxtmiljö i Textile Fashion Center.
GU Ventures, som ägs av staten och förvaltas Göteborgs universitet, bedriver inkubatoroch investeringsverksamhet i samverkan med både industriella partners i näringslivet,
investerare samt service providers i näringslivet. Genom inkubatorns stöd till flertalet
börsnoteringar, har även samverkan med fondkommissionärer och börser utökats.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Det övergripande målet är att samverkansmodellen inkubatorerna emellan skall generera fler
konkurrenskraftiga och hållbara bolag som etablerar sig på en internationell marknad och att
fler forskningsbaserade idéer och innovationer från regionen kommer fler till nytta och att dessa
effekter blir bestående.
Projektmål:
Själva projektmålet är att samtliga bolag kan ta del av det utökade stödet samt att bolagen får
tillgång till ett utökat nätverk. Även bolagen skall samverka mer med varandra under och efter
inkubatorprocessen. Det utökade stödet och samverkan skall kunna kopplas till relevanta KPI:er
(Key Performance Indicator) och kunna loggas över tid i digital form.

Delmål:
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Projektarbetet ska tillgodose följande sex delmål:
1. Innovation: Genom samverkansmodellen hjälpa de innovativa startup bolagen att
samarbeta mer med varandra, med andra stora och små bolag samt offentliga
organisationer, för att skapa fler innovationer, mer konkurrenskraftiga och kompetenta
organisationer
liksom
fler
affärsmöjligheter.
Inkubatorerna
vill
testa
samverkansmodellen för att facilitera detta.
Delmål 1: är att det sker en ökning av samarbeten startup bolag emellan, både internt
inom en och samma inkubator, startup bolag inkubatorerna emellan samt startup bolag
med omgivande näringsliv bestående av stora och små bolag, samt offentliga
organisationer. Delmålet innefattar även att det framkommer fler innovationer och att
det görs fler affärer bolagen emellan.
2. Intense: Inkubatorerna vill samutveckla enskilda startup bolag och projekt gemensamt
genom den samverkansmodell som skapats, för att snabbare få fram fullvärdiga och
förstärkta startup bolag.
Delmål 2 är att sam-utveckla ett flertal inkubatorbolag under projekttiden.
3. Infrastructure: Samverkansmodellen skall göras digital, för att skapa tillgänglighet och
långsiktighet samt förstärka den gemensamma community:n.
Delmål 3 är att skapa en digital samverkansplattform med många aktiva användare över
tid.
4. Impact: Genomföra gemensamma aktiviteter för att öka andelen hållbara startup bolag
och nå ökad mångfald i bolagen.
Delmål 4: är att startup bolagen får konkreta verktyg att jobba med för att skapa
hållbara affärsstrategier samt att bolagen vet hur de kan bidra till de tre
hållbarhetsdimensionerna och FN:s hållbarhetsmål.
5. Inspiration: Vidareutveckla och implementera en gemensam kommunikationsstrategi
för samarbetet genom informationsspridning, PR, marknadsföring, samt events och
andra aktiviteter, för att skapa ökad kännedom om regionens innovationsmiljöer.
Delmål 5: är implementering av en gemensam kommunikationsstrategi med gemensam
vision samt att genomföra åtminstone en nationell och en internationell insats i enlighet
med dessa under projektet. Delmålet innefattar också att ha skapat en arena/kanal för
att visa upp framstående innovationer från regionen.
6. Internationalization: Genomföra etablerings- och internationaliseringssatsningar, i
enlighet med den kartläggning av internationella samarbetspartners, internationella
marknader och innovationsmiljöer som gjorts i VINK-projektet.
Delmål 6: är att nå en ökad internationell närvaro med ett flertal nya etableringar
tillsammans med startup bolag. Delmålet innefattar även en ökad förmåga att ta emot
internationella besök.
För att bidra till det specifika målet ”Stärkt samverkan inom forskning och innovation i regionala
styrkeområden”, kommer VINK 2.0 att hjälpa sina inkubatorbolag med deras satsningar på
produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, mm. Det förväntade resultatet i VINK 2.0 är
mer välutvecklade bolag som samverkar. Inkubatorerna har själva utvecklat förmåga att
samverka i VINK-projektet och kommer att fokusera på att utveckla även företagens förmåga att
samverka. Om insaterna når förväntade resultat kommer det inte bara innebära stärkt
samverkan mellan små och medelstora företag, utan även stärkt samverkan mellan de lärosäten,
forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv som inkubatorerna jobbar med.

Målgrupper
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Projektet har flera målgrupper, utanför projektägarnas egen verksamhet, som vill ha och
behöver projektets resultat.
Primär målgrupp:
Den primära målgruppen är start-ups som har startats med disruptiva och innovativa
affärsidéer, varav majoriteten kommer från forskningsinstanserna i regionen. Dessa startups ska
stöttas av inkubatorerna och de bolagen vinner direkt på att projektmålet blir uppfyllt. Både de
start-ups som redan finns inom inkubatorerna samt de som kommer starta under
projektperioden, respektive efter projektperioden. I dagsläget finns det ungefär 220 bolag att
välja bland hos inkubatorerna och ungefär 50 nya startups tas in och
examineras/exiteras/avslutas varje år. Dessa återfinns inom ett flertal branscher och många av
dem inom regionens strategiska områden.
Sekundär målgrupp:
Akademin och näringslivet som idégivarna och forskningen kommer ifrån som har ett intresse i
att den forskning och innovation som kommer därifrån kommersialiseras och nyttiggörs.
•
•
•

Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Borås, Högskolan Väst,
Högskolan i Skövde och andra lärosäten som har intresse av att samarbeta med oss
inkubatorer.
Regionens industribolag, som har intresse av att samarbeta med oss inkubatorer, ingen
nämnd och ingen glömd.
Enskilda individer i form av idégivare vid dessa lärosäten och inom dessa industribolag.

Inkubatorerna och dessa start-ups, samt start-upsens delägare är ständigt i kontakt med andra
bolag, kunder, personal, investerare, rådgivare/mentorer, sponsorer, partner och
underleverantörer som också kommer att få ta del av resultatet i olika omfattning.
En annan grupp av sekundära intressenter är Västra Götalandsregionen, alla städer i regionen,
politiker och beslutsfattare, samt svenska staten, som får tillgodosett sina behov av att skapa
hållbar tillväxt med nya jobb, förnyelse av näringslivet och ökade skatteintäkter från start-ups.
Detta genom ett synkat system som arbetar effektivt och med hög kvalitet.

Förväntat resultat vid projektavslut
De förväntade resultaten från projektet innebär en ”Ökad förmåga hos målgruppen små och
medelstora företag”:
• samverka med andra bolag - skala upp tack vare utökat stöd genom bland annat större
tillgänglighet till relevanta tjänsteleverantörer och strukturkapital samt ett större
nätverk.
• attrahera fler kvinnor till styrelse och ledning
• skapa hållbara affärsstrategier
• jobba mot och med FN:s hållbarhetsmål
• skapa storytelling utifrån en hållbarhetsprofil
• utöka sitt nätverk i en större community
• etablera sig på en internationell marknad
• förbättrade företagens samarbeten med lärosäten och forskningsinstitutioner
• förbättra sina inköpsprocesser och relationer med sina underleverantörer (kan vara
andra SME)
• förbättra sina säljprocesser och relationer med sina kunder
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Följande syften finns med de förväntade resultaten från projektet:
Det direkta syftet med att skapa bättre förutsättningar för bolagen är att fler forskningsbaserade
idéer från akademierna och industrin utvecklas till att bli användbara innovationer på en
internationell marknad och att mer forskning kommer fler till godo i samhället. Fler bolag skall
få möjlighet att utveckla hållbara affärsstrateger och jobba aktivt mot FN:s hållbarhetsmål i
Agenda 2030. Genomförda aktiviteter ska resultera i att bolagen ökar sin förmåga att
sinsemellan samverka samt få tillgång till effektivare stöd som ökar avkastningen på
investeringar. Aktiviteterna som planeras kommer sprida och nyttiggöra resultat från tidigare
projekt.
Som aktörer finansierade med offentliga medel värnar inkubatorerna extra mycket om att skapa
en attitydförändring bland projektets målgrupper om att kommersialisering och tillväxt inte
bara handlar om privata vinster, utan också om att bygga en hållbar affärsstrategi som
tillgodoser både denna och kommande generationers behov. Ett förväntat resultat efter
projektet är därför också att det skett en attitydförändring hos bolagen.
Lärandet är viktigt under hela processen, där både uppföljningar och utvärderingar kommer
genomföras av utfall respektive uppnådda resultat, vilket gjorts löpande under VINK-projektet.
Inkubatorerna kommer fortsätta att ta tillvara på och sprida utvärderingsresultaten, så att de
bidrar till kunskapsutveckling och lärande hos andra inkubatorer och hos målgrupperna, genom
att sprida dem i de nätverk vi deltar i, nationellt som internationellt.

Förväntade effekter på lång sikt
På lång sikt kommer projektets resultat bidra till en ”ökad förmåga hos inkubatorerna” att:
• facilitera samverkan mellan bolag
• sam-utveckla bolag
• attrahera fler kvinnor till bolagens styrelse och ledning
• skapa hållbara affärsstrategier - jobba mot och med FN:s hållbarhetsmål - skapa
storytelling utifrån en hållbarhetsprofil
• etablera bolag på en internationell marknad
• förbättrade samarbeten med lärosäten, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv
På längre sikt kommer projektet att bidra till en ökad och mer resurseffektiv tillväxt i regionen
som är i enlighet med Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt och tillväxt för alla.
Detta genom att projektet:
• stärker förutsättningarna för att kunna utveckla fler forskningsbaserade idéer från
akademi och industri till innovationer, där många är inom branschområden som främjar
hållbarhet
• bidrar till effektivare överföring av kunskap och erfarenheter mellan inkubatorerna som
kan komma de enskilda projekten och bolagen till nytta, vilka utgör projektets primära
målgrupp och är de som får ta del av inkubatorernas kvalitetshöjda och förstärkta
erbjudande
• på ett enhetligt och effektivt sätt kommunicerar resultaten av inkubatorernas
sammanlagda arbete till det omgivande samhället, där många berörs genom de nya
sysselsättningar som skapas och de skatteeffekter som samhället åtnjuter.
Projektet förväntas också på lång sikt ha bidragit till en ökning av;
• intresset bland forskare och studenter, samt industrianställda och andra inom
näringslivet att nyttiggöra forskningsresultat
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•
•
•
•
•
•

intresset hos både offentliga och privata finansiärer att finansiera start-up bolag
kopplade till inkubatorer
mer kapital tillgängliggörs och säkerställs för start-up bolagens utveckling tack vare det
goda samarbetet inkubatorerna emellan, vilket bland annat redan har resulterat i
skapandet av ett investeringsbolag, GOKAP
ett betydligt mer effektivt utnyttjande av offentliga resurser och stöd till inkubatorerna en ökning av aktörer som jobbar med en hållbar affärsstrategi och mot måluppfyllnad av
agenda 2030
innovativa bolag som samarbetar
lärandet mellan olika inkubatorer genom att de enskilda inkubatorernas arbetssätt hela
tiden utmanas, inspireras och förbättras
interaktionen med det omgivande samhällets olika aktörer genom att nätverk och
kontakter på ett effektivare sätt delas inom projektet och genom spridning av resultaten
från projektet.

En långsiktig effekt av projektet är även en breddning av inkubatorernas erbjudande gentemot
områden inom akademin som i dag inte kommersialiserar sina forskningsresultat lika frekvent.
På samma sätt inom näringslivet, där vissa företag ännu inte har arbetat med att knoppa av
forskningsresultat som de själva inte tänker kommersialisera.
Projektresultaten kommer förhoppningsvis även bidra till att innovationssystemet stärks
nationellt, eftersom alla inkubatorer samarbetar och utbyter erfarenheter på ett mer effektivt
sätt. Alla inblandade parter tar ansvar för detta men Stödmottagaren har största ansvaret.
Projektet är en långsiktig strategisk satsning för att på ett resurseffektivt sätt vässa Västsveriges
inkubatorer för att de ska kunna generera en högre tillväxt, fler bolag och fler arbetstillfällen.
Processerna och arbetssätten som utvecklas och förfinas under projektperioden kommer efter
projektperioden ingå som en naturlig del i alla ingående inkubatorers strukturkapital och
arbetsprocesser. Ökad kännedom om inkubatorernas verksamheter, liksom av olika start-ups
vilka får lättare att attrahera personal, pengar, kunder och andra som stöttar dem på deras
utvecklingsväg kommer att bidra till långsiktig hållbar tillväxt. Ett långsiktigt syfte och en
förväntad effekt på lång sikt är att projektet kommer stärka regionens konkurrenskraft i diverse
mätningar kopplat till innovation på, för projektet, relevanta indikatorer såsom samverkan i RIS
eller privata och offentliga aktörers strategiarbete kring hållbarhet i GDIS.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Organisationen består relativt intakt från VINK-projektet med fortsatt målbild att arbetet till
största del bör ledas av respektive inkubatorchef och genomföras av befintlig personal med stöd
av vissa konsulter och experter utifrån. Om Inkubatorerna inte gör arbetet själva kommer det
aldrig bli ett fruktsamt samarbete. På det föreslagna sättet konsolideras förmågan i befintlig
organisation för att även efter projekttidens slut kunna erbjuda start-ups det förstärkta stödet.
Extern personal anlitas för att tillföra kompetens i de fall då den inte finns bland projektparterna
och det anses gagna projekt.
Projektet leds av en styrgrupp, som består av alla 8 inkubatorledare. Till mötena adjungeras
representant från VGR. Styrgruppen ansvarar för det strategiska innehållet i arbetet.
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Projektledare (PL) är VD för GU Ventures som arbetar 40% från projektets start, då det är av
vikt att en ledare vid en inkubator leder kvalitetsarbetet och då det är många parter. PL är tillika
ordförande och sammankallande i styrgruppen, samt ansvarar för projektets genomförande. PL
ansvarar för planering, samt ledning av arbetet. PL säkerställer tillsammans med styrgruppen
att indikatorer och mål uppfylls, att aktiviteterna genomförs enligt plan, att verktyg och
arbetssätt utvecklas effektivt och implementeras som en ordinarie del i verksamheterna.
Projektkoordinator (PK) assisterar projektledaren och styrgruppen, hanterar inköp av tjänster i
budgeten samt kontakter med omvärlden i form av finansiärer och andra intressenter. PK
ansvarar för samordning, rapportering och administration. PK ansvarar även för att alla parters
indikatorer och mål sammanställs och att projektets resultat sprids internt och externt.
Till deras hjälp finns en ekonomichef med erfarenhet av EU-projekt och en redovisningsekonom
för hantering av projektets bokföring hos GU Ventures som ansvarar för budgetuppföljning,
fakturering, attestering och rekvirering, samt en ekonom som ansvarar för projektets bokföring
och sammanställningar av tidrapporter. Båda arbetar 20% i projektet.
Projektmedarbetarna (PM) som genomför aktiviteter består av ett 30-tal befintligt anställda i
inkubatorerna, samt konsulter, vilka kommer att ha olika sysselsättningsgrader och varje
arbetspaket kommer att ha en utsedd ansvarig bland PM:arna. PM:ar arbetar dagligdags som:
• affärsutvecklare med ansvar för AP1 och samverkan mellan bolag, AP2 och samutveckling av bolag, AP4 och sturkturkapitalet och plattformen, AP3 och hållbarhet,
spridning av resultatet i AP5, samt etablering och benchmarking i AP6
• kommunikatörer och eventsamordnare med ansvar för vissa samleveranser och
kommunikationspaketet i AP5
• jurister, med ansvar för strukturkapitalet vad gäller avtalspaketet i AP4
• ekonomer, med ansvar för respektive parts egen tidrapportering, mm
Konsulter kommer att anlitas inom hållbarhet, PR, workshops, events, mm. Enligt ett
samverkansavtal har respektive parts roll och ansvar fördelats.
Varje arbetspaket har ett team, med en utsedd ansvarig arbetspaketsledare. Styrgruppen
ansvarar för att uppdatera dessa roller och ansvar under projekttiden. Projektgruppen har lång
erfarenhet av att driva projekt på EU-nivå eller på nationell nivå med många partners.
Vad gäller hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet inom avsnittet organisation
och genomförande, kommer dessa att genomsyra alla arbetspaketen. Projektet har fördelning
50% kvinnor och män bland projektmedarbetarna. Arbetspaketens ledare kommer bestå till
hälften av kvinnor och män. Mångfalden syns genom att alla arbetspaketen har en deltagare från
en av inkubatorerna. Vad gäller arbetsmiljö har kulturen i samarbetet sedan innan visat prov på
inkludering, högt i tak och framåtlutade medarbetare, vilket projektparter ämnar fortsätta med,
så att en pay-it-forward mentalitet mellan inkubatorerna behålls och även sprids till bolagen.
AP4 har ett särskilt ansvar att detta genomlevs även hos projektets målgrupper.

Arbetssätt
För att uppnå projektets mål och syften och samtidigt planerar projektorganisationen att
fortsätta arbeta agilt i projektet, vilket innebär att arbeta i korta iterativa steg för att utvärdera
och kunna agera på förändringar innan nästa steg. Såsom man har genomfört i VINK-projektet
och resultat och erfarenheter från det projekt kommer att användas och vidareutvecklas i detta
projekt.
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Interna avstämningar och uppföljningar görs av projektkoordinatorn via e-post under
genomförandet, samt genom att denna person lägger tid på att åka runt till alla inkubatorer och
stötta respektive projektaktivitet. Detta för att säkerställa att parternas olika insatser i projektet
samordnas och drar nytta av varandra.
Projektet är uppdelat på 6 arbetspaket, AP, som följer de sex delmålen:
AP1: Innvoation - Samverkan mellan bolag
AP2: Intense - Sam-utveckling av bolag
AP3: Infrastructure - Digital samverkansplattform
AP4: Impact - Hållbarhet
AP5: Inspiration - Kommunikation, PR, marknadsföring, community och event
AP6: Internationalization - Internationalisering
Dessutom kommer projektet att på ett strukturerat sätt involvera olika intressenter under
projektperioden och jobba med ett kontinuerligt lärande, dels genom att dela på kompetens och
dels genom kompetensutveckling, för att säkerställa bestående resultat.
VINK 2.0 och de aktiviteter som föreslås är ett resultat av erfarenheter från VINK-projektet och
den behovsanalys som är gjord av styrgruppen tillsammans med VGR. Genom att man har skapat
ett gemensamt erbjudande och gemensamt strukturkapital har inkubatorerna nu öppnat upp för
att kunna samutveckla bolag samt få dem att samarbeta i olika former. Genom att utveckla och
förstå fördelarna av samlevererans av utvalda delar av inkubatorstödet har inkubatorerna
skapat möjligheter för att ökad samverkan bolag emellan.
Arbetssättet är aktivitetsbaserat och behovsstyrt, samt pragmatiskt utifrån de behov som
uppkommer från intressenterna och projektdeltagarna. Målet med det arbetssättet är att det ska
genomsyras av en entreprenöriell pedagogik.
Projektet kommer att arbeta med att stimulera ett ökat samarbete mellan de olika
inkubatorernas personal, utvärdera och utveckla befintliga processer, implementera nya
processer och arbetssätt, fördela arbetet effektivare på en övergripande nivå, stimulera till nya
initiativ, skapa tid för att genomföra en internationell utblick, samt att premiera visionärt
tänkande.
Projektet kommer verka för en ökad kommersialisering av idéer genom att bygga
entreprenöriella processer för hur kunskap inom akademin och industrin bättre ska kunna bidra
till att utveckla innovativa idéer och företag. Hållbarhetsaspekterna kommer således användas
som ett integrerat verktyg i projektets genomförande och utgör även ett verktyg för att testa och
utveckla samverkan mellan inkubatorerna och mellan bolagen. Ett integrerat hållbarhetsverktyg
kommer genomgående i projektet vara fokuset på digitalisering, som är en bidragande faktor för
ökad mångfald, inkludering och som driver den hållbara utvecklingen framåt. Inkubatorerna ser
ett stort behov att därefter utveckla/förändra affärsmodeller och produkter samt jobba med
profilering och storytelling utifrån en hållbarhetsprofil. Detta arbete kommer göras per
inkubatorbolag tillsammans med ansvarig affärsutvecklare och externa resurser i enlighet med
den så kallade six sigma-modellen.
Projektet kommer även att medverka till att andra modeller tas in från forskningsinstitutioner.
På så sätt säkerställer man att både vetenskap och affärsutvecklingskunskap omsätts i projektet.
Jämställdhet och mångfald är en del av hållbarhetsarbetet som en av del av den sociala
hållbarhetsdimensionen, men kommer även att få särskild uppmärksamhet vid framtagandet av
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all kommunikation. Jämställdhet är en stor fråga för inkubatorerna och särskilda insatser
kommer även göras för att öka andelen kvinnliga idégivare.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Skriva lägesrapport
samt rekvireringar

Extern kommunikation i alla led.

Extern kommunikation

ERFA-utbyten

Sprida nyheter av
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Syfte: sköta om administration av rapporter,
redovisning, rekvireringar, överföringar,
samt samordning av alla parters insatser.
Syfte: skapa kännedom om projektarbetet
enligt nedan. Fortsätta sprida det nya
sammanhållna kommunikationskoncept, som
tagits fram i VINK-projektet där
omkostnaderna innehåller kontinuerliga
uppdateringar via sociala medier och
skapande av content i enligt med konceptet
samt för de inom de andra beslutade
aktiviteterna inom de olika arbetsgrupperna.
- Kommuniceringen om projektet och
spridningen av projektresultaten * dels via
respektive projektparts ordinarie
kommunikationsarbete med årsberättelser,
pressmeddelanden, hemsidor, seminarier
och erfarenhetsutbytesmöten; * dels i
nationella och internationella
branschnätverk och presentera
projektarbetet liksom resultaten, inom
nätverken SISP (Swedish Incubators and
Science Parks), INBIA (The International
Business Incubation Association), IASP
(Internationella föreningen för Science
Parks). - Kommuniceringen av vårt
projektarbete i AP6 för internationella
besökare och på våra egna resor.
Syfte: bidra till att kunskapen sprids genom
olika erfarenhetsmöten som arrangeras av i
regi av VGR, VINNOVA, Tillväxtverket,
lärosätena, mfl., eller genom våra
egenarrangerade erfarenhetsmöten (ERFA)
för oss, våra finansiärer, andra
samarbetspartners och organisationer. För
400 000 kr under 3 år, ämnar inkubatorerna
att delta i ca 10 sådana events sammanlagt
om 40 000 kr/st, där flera personer deltar
från regionens inkubatorer.
Syfte: att nå ut med de goda resultaten för att

Startdatum Slutdatum
2020-01-01 2022-12-20

Kostnad

2020-04-01 2022-12-20

934 747

2020-06-01 2022-12-20

500 000

2020-01-01 2022-12-20

870 000

2020-01-01 -

500 000

3 307 378
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Aktivitet

Beskrivning

projektresultat

uppnå kännedom om projektet.
Delaktiviteter: - publicera på respektive
inkubators hemsida och dela på sociala
medier - pressreleasas till redaktioner och
till e-postlistorna via MyNewsDesk
Stimulera kontinuerligt Syfte: öka lärandet genom förbättrade
internt lärande
kommunikationskanaler tack vare ngn form
av IT-stöd. Kostnaden är för egen tid samt
utveckling av webblösning. Gruppmöten
planeras därutöver att ske 4 ggr per år inom
arbetspaketen AP1-AP5. Även här kommer
det ske lärande mellan olika inkubatorer,
medan arbetet genomförs. Gruppmöten
planeras därutöver att ske 4 ggr per år inom
arbetspaketen AP1-AP5. Även här kommer
det ske lärande mellan olika inkubatorer,
medan arbetet genomförs.
Avslutsarbete
Syfte: att avsluta och summera projektets
resultat och effekter samt slutrapportera till
projektets finansiärer. Omkostnaden fördelas
ffa på projektägaren, samt på deltagarna i
styrgruppen för projektet, som ska
sammanfatta projektet.
Utvärdering och
Externa utvärderare följer projektet och ger
lärande
löpande förlag på förbättringar - workshops
internt och tillsammans med externa
utvärderare för projektlogik och uppföljning
- utvärderaren ska vara med och sprida
utvärderingsresultaten samt delta i relevanta
aktiviteter för att sprida resultatet till andra
liknande projekt.
AP1 Innovation Syfte: genom samverkansmodellen få de
Samverkan mellan
innovativa startup bolagen att samarbeta
bolag
mer med varandra, med andra stora och små
bolag samt offentliga organisationer, för att
skapa fler innovationer, mer
konkurrenskraftiga företag och fler
affärsmöjligheter.
Kartläggning och
- Workshop i arbetsgruppen för att ta fram
riskanalys
tidsplan och projektlogik. - Kartläggning av
bolagen utifrån samverkansmöjligheter och behov och eventuella synergier mellan
startups, SME och större bolag i näringslivet.
- Riskanalys och framtagande av
strukturkapital och relevanta KPI:er, samt
åtgärds- och konsekvensplan.
Framtagande och
- Framtagande och planering av aktiviteter
planering av aktiviteter utefter kartläggning av behov. Exempel på
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Startdatum Slutdatum
2022-12-20

Kostnad

2020-01-01 2022-12-20

500 000

2023-01-01 2023-04-30

907 959

2020-09-01 2022-12-20

750 000

2020-01-01 2020-12-31

5 580 577

2020-01-01 2020-10-30

625 000

2020-04-30 2021-11-30

1 000 000
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Aktivitet

Beskrivning

Gemensamma
aktiviteter för bolagen

Utvärdering och
sammanställning
AP2 Intense Samutveckling av
bolag
Planering

Utveckla
arbetsmodeller

Testutveckling

Sida 15 (20)

Tillväxtverket

aktiviteter är workshops med bolagen med
inriktning på samverkan, open innovation
workshops med inriktning på produkt- och
tjänsteutveckling tillsammans med både
industri, akademi och innovationssystemet,
workshops för att stödja teknisk och
tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder tillsammans
med andra SMEs och industrin, genomföra
gemensamma verifieringsaktiviteter för
specifika kundbehov, matchmaking för nya
tvärvetenskapliga innovationsområden inom
regionens spetsområden tillsammans med
individer inom lärosäten, industri och
offentlig sektor samt riktade utlysningar för
att lösa utmaningar från industri eller
kopplat till FN:s hållbarhetsmål samt
formulera ekonomiska incitament för
samverkan.
- Genomförande av gemensamma aktiviteter
enligt ovan punkt där samma aktiviteter har
tagits fram och planerats. - Kontinuerlig
uppföljning och utvärdering tillsammans
med bolagen.
- Utvärdering och sammanställning
gemensamt strukturkapital.
Syfte: samutveckla enskilda startup bolag och
projekt gemensamt genom den
samverkansmodell som skapats, för att
snabbare få fram fullvärdiga och förstärkta
startup bolag.
- Workshop i arbetsgruppen för att ta fram
tidsplan och projektlogik. - Omvärldsanalys
(delvis gjord). - Kartläggning och
framtagande av testgrupp bland bolagen
(delvis gjord). - Utvärdering av bolag som
finns hos flera inkubatorer idag och kan ha
inspel inför arbetet med samutveckling. Riskanalys och framtagande av
strukturkapital och relevanta KPI:er.
- Workshop verksamhetsledare för att skapa
rutiner och samsyn. - Utveckla
arbetsmodell/arbetsmodeller. - Kartlägga
externa resurser och upphandla eller skapa
samarbetsavtal vid behov.
- Testa på att samutveckla ett fåtal startup
bolag gemensamt. - Utvärdera och gör ev
förändringar. - Fortsätta utveckla fler bolag

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-09-30 2022-09-30

3 405 267

2022-09-30 2022-12-20
2020-01-01 2022-12-31

550 310

2020-01-01 2020-09-30

500 000

2020-05-01 2020-09-30

500 500

2020-09-01 2020-09-30

2 400 196

4 120 696
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Aktivitet

Beskrivning

gemensamt. - Gemensamma
etableringsaktiviteter med AP6.
Utvärdering och
- Utvärdering och sammanställning
sammanställning
gemensamt strukturkapital. - Dialog med
SISP gällande resultaten kopplat till
rapporteringssystemet.
AP3 Infrastructure Syfte: samverkansmodellen skall göras
Digital
digital för att skapa tillgänglighet och
samverkansplattform långsiktighet, samt förstärka den
gemensamma community:n.
Planering och
- Workshop i arbetsgruppen för att ta fram
framtagande av
tidsplan och projektlogik. - Workshop för att
kravspecifikation
skapa kravspecifikation och skapa moduler
utifrån bolagens behov (behovsanalys gjord i
VINK). - Utveckla och paketera det
gemensamma strukturkapitalet från VINKprojektet. - Kartläggning av befintliga
plattformar (delvis gjord). - Skapa relevanta
KPI:er för uppföljning kopplat till projektets
mål och syfte för att kunna loggas på
plattformen över tid.
Utveckling och test av
- Utveckla digital plattform med hjälp av
digital plattform
externa och interna resurser för att inrymma
gemensamt strukturkapital och community. Kontinuerliga workshops med
projektdeltagare för att fånga upp
strukturkapital och behov. - Utveckla
samarbetsavtal med tjänste- och
produktleverantörer för ett gemensamt
smörgåsbord av erbjudanden till startups. Test och kontinuerlig feedbackinhämtning
tillsammans med bolagen. - Kontinuerlig
inhämtning och uppföljning KPI:er.
Förankring,
- Workshop med verksamhetsledare för att
utvärdering och
skapa arbetsrutiner och förvaltarskap efter
sammanställning
projektets slut. - Aktiviteter för att
upprätthålla användarbasen kopplat till
aktiviteter och mål i projektet i stort. Utvärdering och sammanställning
strukturkapital och KIP:er.
AP4 Impact Syfte: genomföra gemensamma aktiviteter
Hållbarhet
för att öka andelen hållbara startup bolag och
ökad mångfald i bolagen.
Nulägesanalys och
- Workshop i arbetsgruppen för att ta fram
kartläggning
tidsplan och projektlogik. - Riskanalys och
åtgärds- och konsekvensplan. Nulägesanalys av startup bolagen mot
SDGmålen. - Kartlägga storbolag och SME
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-09-01 2022-12-20

720 000

2020-01-01 2022-12-31

5 018 220

2020-01-01 2020-09-30

557 580

2020-05-01 2022-09-30

3 600 640

2022-09-01 2022-12-20

860 000

2020-01-01 2022-12-31

6 261 258

2020-01-01 2020-09-30

1 600 000
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Aktivitet

Beskrivning

Testutveckling,
framtagande av
arbetsmodeller
tillsammans med
bolagen

Analys och utvärdering
AP5 Inspiration Kommunikation, PR,
marknadsföring,
community och event
Planering och intern
information
Strategisk
kommunikations- och
PR, samt visionsarbete
VINK 2.0

Events och andra
aktiviteter
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såsom kunder till startups utifrån de
hållbarhetsmål som storbolag och SME
arbetar med för att tillvarata och skapa
synergier. - Framtagande av mall/arbetsrutin
för säkerställa att det hållbara perspektivet
finns med i hela projektorganisationen samt
ha workshop med samtliga arbetspaket.
- Testa operativa verktyg tillsammans med
bolagen inom olika hållbarhetsmodeller. Katalogisera och skapa gemensamt
strukturkapital kring operativa verktyg för
affärsutvecklingsprocessen. - Hur ska man
kommunicera impact mot kunder och
investerare? Få hjälp med extern resurs för
att ta fram storytelling/kommunikationsstrategi med
budskap om hållbarhetsarbetet. Inspirationstalare från branscherna (Life
Science bland annat). - Uppsökande deal-flow
för att hitta fler kvinnliga idégivare.
- Nulägesanalys i slutet av projektet. Utvärdering och sammanställning
gemensamt strukturkapital.
Syfte: vidareutveckla och implementera en
gemensam kommunikationsstrategi för
samarbetet genom informationsspridning,
PR och marknadsföring, samt events och
andra aktiviteter.
- Workshop i arbetsgruppen för att ta fram
tidsplan och projektlogik. - Utveckla och ta
fram strategi för intern spridning av
information bland projektdeltagarna.
- Ta fram en gemensam kommunikationsoch PR-strategi och en gemensam vision. Upphandling av externa resurser vid behov. Presentation och förankring av gemensam
strategi tillsammans med styrgruppen. Genom kommunikation genomföra regionala
och nationella satsningar, samt stötta vid
internationell satsningar för internationella
besök tillsammans med AP6, t ex genom att
anpassa det framtagna
kommunikationsmaterialet.
- Utveckla och genomföra events som visar
upp och kommunicerar resultaten utåt för att
attrahera talanger och kompetenser till
bolagen, investerare och allmänheten. Planera och genomföra träffar för att

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-04-01 2022-09-30

3 284 020

2022-04-30 2022-12-20

1 377 238

2020-01-01 2022-12-31

5 150 000

2020-01-01 2020-04-30

450 000

2020-03-01 2021-09-30

1 750 000

2020-04-01 2022-11-30

1 500 000
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Aktivitet

Beskrivning

Interaktivt
arenabyggande

Utvärdering och
sammanställning
P6
Internationalization

Planering
Etablerings- och
lärresor

Internationella besök
och matchmaking

Utvärdering och
sammanställning
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utveckla den gemensamma communityn. Planera och genomföra andra gemensamma
event och andra aktiviteter utifrån behov i
projektet.
- Utveckla en interaktiv lösning för att kunna
demonstrera bolagen och innovation från
regionen för internationella besök,
investerare och allmänheten. - Fungera som
stöd åt AP3 under utvecklingen av den
gemensamma digitala plattformen.
- Utvärdering och sammanställning
strukturkapital
Syfte: genomföra etablerings- och
internationaliseringssatsningar, i enlighet
med den kartläggning av internationella
samarbetspartners, internationella
marknader och innovationsmiljöer som
gjorts i VINKprojektet, för att nå en ökad
internationell närvaro.
- Workshop i arbetsgruppen för att ta fram
tidsplan och projektlogik.
- Planera och genomföra etableringsresor
tillsammans med bolagen enligt behov. Planera och genomföra en till två årliga
lärresor för att benchmarka processer inom
arbetspaketens aktivitetsområden med
därtill hörande aktiviteter inbegripande
skriva reserapport.
- Lära sig presentera den gemensamt
framtagna kommunikationsmaterialet (AP5)
riktat mot internationella aktörer och för
internationella besök. - Bearbeta aktörer i
regionen som jobbar med internationella
investerare och andra aktörer för att hitta
synergier. - Matchmaking mellan bolag
regionalt, nationellt och internationellt (exv.
Sweden-Israel Innovation Initiative).
- Utvärdering och sammanställning
strukturkapital.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-04-01 2022-10-30

1 000 000

2022-08-30 2022-12-20
2020-01-01 2022-12-31

450 000

2020-01-01 2020-04-30
2020-01-01 2022-11-30

200 000

2020-05-01 2022-11-30

2 000 000

2022-09-01 2022-12-20

615 000

5 536 170

2 721 170
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Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

Värde
350
350
220

Resultatindikatorer
- 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
Externa tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2020
6 679 046
782 000
233 000
30 000
4 280 067
12 004 113
12 004 113
12 004 113

2021
6 733 039
742 000
240 000
30 000
4 314 666
12 059 705
12 059 705
12 059 705

2022
6 956 752
732 000
240 000
30 000
4 458 024
12 416 776
12 416 776
12 416 776

2023
553 357
69 000
4 000
0
354 602
980 959
980 959
980 959

Totalt
20 922 194
2 325 000
717 000
90 000
13 407 359
37 461 553
37 461 553
37 461 553

2020

2021

2022

2023

2 200 000
1 000 000
600 000
250 000
360 000
1 000 000
200 000
30 000

2 250 000
1 000 000
600 000
250 000
350 000
1 000 000
200 000
30 000

2 350 000
1 000 000
600 000
250 000
350 000
1 000 000
200 000
30 000

200 000
0
0
0
0
0
0
0

7 000 000
3 000 000
1 800 000
750 000
1 060 000
3 000 000
600 000
90 000

5 640 000
5 640 000

5 680 000
5 680 000

5 780 000
5 780 000

200 000
200 000

17 300 000
17 300 000

530 000
1 040 000
1 570 000
1 800 000

520 000
1 040 000
1 560 000
1 790 000

640 000
1 040 000
1 680 000
1 910 000

400 000
0
400 000
400 000

2 090 000
3 120 000
5 210 000
5 900 000

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
Inkubatorn i Borås AB 5566857362
Framtidens Företag
Innovatum AB, Trollhättan
Sahlgrenska Science Park
Brewhouse Inkubator
Science Park Skövde AB
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
GU Ventures
Chalmers Ventures
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

Totalt

Stöd
Finansiering
EU-medel

2020
4 794 113

2021
4 819 705

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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2022
4 956 776

39,91%
39,91%
39,91%
46,09%
13,81%

2023
380 959

Totalt
14 951 553

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2019:2

Bilaga 9

2019-11-27

1 (1)

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

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

1

20203355 GU Ventures AB/ STAR
Impact

5 234 078 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. STAR Impact uppfyller
prioriteringsgrunderna (52%).

2

20203358 Hallands Läns Landsting/
Hållbar utveckling inom
naturturism

2 666 856 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Hållbar utveckling inom naturturism uppfyller
prioriteringsgrunderna (58%).

3

20203373 RISE Research Institutes of
Sweden AB/
Kompetensutveckling för
livsmedel 2020

1 320 872 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Kompetensutveckling för
livsmedel 2020 uppfyller prioriteringsgrunderna (56%).

4

20203384 Högskolan Halmstad/ AI.m 2.0 1 640 055 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. AI.m 2.0 uppfyller prioriteringsgrunderna (58%).
Summa 10 861 861

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora
företag Projekt: STAR Impact
Sökande organisation: GU Ventures AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

3 (9)

Näringslivets medverkan

5 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 1

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
STAR Impact
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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GU Ventures AB
Västsverige
20203355
2019:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2020-01-01 – 2023-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
5 234 078
7 460 000
500 000
13 194 078
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet huvudsyftet är att bidra till hållbar utveckling genom att säkerställa att de
innovationer och företag som GU Ventures och dess samarbetspartners tar fram genererar
ekonomisk tillväxt och en positiv global utveckling i linje med FN:s hållbarhetsmål. STAR Impact
projektet kommer fokusera på att utveckla innovationer, bolag och organisationer. Projektet
kommer ta fram ett impact measurment verktyg och implementera och vidareutveckla verktyget
verifiering av hållbar tillväxt för både non-profit och profit bolag och organisationer inom flera
olika branscher och med skilda utmaningar och förutsättningar. Dessutom kommer projektet
förbereda bolagen och organisationerna för möjligheten att attrahera impact investeringar i
form av både lån och ägarandelar samt fortsätta utveckla fler och kreativa koncept i nära
samarbete med Göteborgs universitet för hur sociala innovationer kan nyttiggöras i det
omgivande samhället. Att öka medvetenheten om innovationer som bidrar till omställningen av
beteenden och sociala förutsättningar istället för att fokusera på nya tekniska lösningar är en
nyckel till hållbar utveckling. Aktiviteterna kommer till stor del vara fokuserade på identifiering
av innovativa miljöer, dealflow, partners och samverkan samt verifiering och affärsutveckling
utifrån definitionen av hållbar utveckling.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektet bidrar till
långsiktiga och positiva effekter i enlighet med programmets mål och kommer arbeta med
beteenden och sociala förutsättningar inom innovationsprocessen för strategisk påverkan.
Projektet bedöms lägre under förnyelse och utveckling då det är en fortsättning på ett tidigare
projekt. Dock är fokuset på att bredda förståelsen och arbetet med sociala innovationer
ytterligare och även inkludera hållbarhetsaspekterna för att möta samhällsutmaningar och
fortsätta utveckla innovationssystemet och erbjuda modeller för mätbar och hållbar
affärsutveckling. STAR Impact arbetar tydligt med de tre hållbarhetskriterierna som bas med
utarbetad integrering i projektets alla delar samt med framtagning av mätinstrument för att följa
upp utifrån mål och resultat. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa
och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s
Östersjöstrategi.
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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
X

X
X

2

3
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Att öka medvetenheten om innovationer som bidrar till omställning av beteenden och sociala
förutsättningar istället för nya tekniska lösningar är en nyckel till hållbar utveckling.
Affärsutveckling av bolag och organisationer som bidrar till denna förändring kommer vara i
fokus i projektet och beslutet baserar sig på omvärldsanalyser och erfarenheter GU Ventures
erhållit genom arbete inom området sociala innovationer, hållbarhet och jämställdhet. STAR
Impact har sitt ursprung från lärdomar GU Ventures gjort under projekt STAR. Under STAR
projekttiden breddades, förändrades och fördjupades den ursprungliga projektlogiken från att
gälla enbart de sociala dimensionerna till att inkludera alla hållbarhetsaspekterna i utvecklingen
av innovationer och företag. Detta som en följd av att SDG målen lanserades, hållbarhetsområdet
mognade, klimatfrågan intensifierades samt att innovationssystemet och olika finansiärer blev
mer intresserade av området. Utgångspunkten för STAR impact projektet är GU Ventures
erfarenhet inom området sociala innovationer och hållbar affärsutveckling. Lärdomarna från
STAR kan sammanfattas i fyra punkter;
- Att GU Ventures gått från att ana vilka innovationer till att veta vilka innovationer som bidrar
till hållbar utveckling och tillväxt utifrån alla tre hållbarhetsaspekterna (ekologisk, social och
ekonomisk).
- Att GU Ventures tagit fram en metod och en logik för utveckling av hållbara innovationer som
kan användas av olika innovationsaktörer och i olika faser av företags- och
innovationsutvecklingen.
- Att GU Ventures erhållit kunskap och erfarenhet från arbete med en mängd olika bolag och
organisationsformer som traditionellt inte ingått i GU Ventures ordinarie verksamhet.
- Att GU Ventures erhållit nya nätverk och kontakter.
Behovet och efterfrågan, som ligger till grund för STAR Impact projektet, är framförallt ett behov
av support för att säkerställa impact finansiering för fortsatt utveckling, ett enkelt och praktiskt
sätt att arbeta med hållbarhet och affärsutveckling som bidrar till hållbar utveckling samt enkla
och tydliga verktyg för impact mätningar och kommunikation av impact. Utifrån dessa behov,
efterfrågan i samhället och globala hållbarhetsmål ämnar STAR Impact projektet söka upp
innovationer och grupper av innovationer som bidrar till beteende- och systemförändringar.
Jämställdhet, miljö, likabehandling och ickediskriminering ingår som en naturlig och självklar
del i GU Ventures hållbarhetsarbete. GU Ventures långa erfarenhet inom området utgör en bra
grund för fortsatt arbete och långsiktig implementering av hållbar affärsutveckling och sociala
innovation i ordinarie verksamhet. Under STAR Impact perioden avser projektet ta fram ett
digitalt verktyg som kan mäta innovationernas impact. Detta är av avgörande betydelse för de
enskilda innovationerna, bolagen och organisationerna men även för GU Ventures i syfte att
mäta hur vår egen portfölj av innovationer och bolag utvecklas över tid. En förutsättning för att
kunna sätta in relevanta förbättringsåtgärder för att säkerställa att GU Ventures fortsatt ligger i
framkant i utvecklingen av innovationer för en bättre morgondag.
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Omvärld och samverkan
Arbetet med hållbarhet har tagit ordentligt fart bland många innovationsaktörer de senaste åren
vilket är mycket glädjande. GU Ventures med sin långa erfarenhet inom området har
kontinuerligt erfarenhetsutbyte med både lokala innovationsaktörer i Västsverige liksom med
nationella och internationella organisationer och innovationsaktörer. Som exempel kan nämnas
forsknings- och innovationskontoret vid både Göteborgs universitet och Chalmers, KTH
innovation, forsknings- och innovationskontoret och science parken i Borås, Dalarna Science
Park, Mötesplats Social Innovation, SISP, + impact accelerator i Danmark och Reach for Change
med kontor i 14 länder etc. GU Ventures har fört dialog med Dalarna Science Park, som kommit
långt inom hållbarhets-området, för att diskutera behoven och utröna hur projektet kan förhålla
oss till deras arbete. Genom kontakt med Borås Science Park, som ägs av holdingbolaget vid
Borås högskola, vilka har god specialkompetens inom cirkulär ekonomi, har GU Ventures hittat
beröringspunkter inom gemensamma intressefält och projektet avser att fortsätta samarbeta.
Inom området nya finansieringslösningar för non-profit organisationer avser projektet också
knyta ett närmare samarbete med exempelvis Microfonden. Samtal förs även med SU Holding,
Stockholms universitets holdingbolag, för hur samarbete kan ske inom området measurement
av impact.
Regionalt jobbar GU Ventures tillsammans med 8 andra inkubatorer i Västsverige i VINK
projektet. Ett projekt som har till syfte att dela strukturkapital och kunskap mellan
inkubatorerna för att öka kvalitén och Västsveriges konkurrenskraft. Samverkan med
näringslivet, offentliga sektorn och den ideella sektorn sker på många olika sätt dels via
projektet i sig och dels via de ingående bolagen och organisationerna. Samverkan sker även med
offentliga och privata finansiärer där GU Ventures har ett starkt nätverk av både offentliga och
privata finansiärer kopplade till sig i form av affärsängelnätverk, family offices, venture capital
bolag etc.
STAR Impact projektet kommer att samarbeta med Göteborgs räddningsmission för att utveckla
sociala innovationer kopplade till utsatta grupper i samhället samt för att ta fram metoder för
hur NGO-organisationer kan få del av kunskap från GU Ventures och Göteborgs universitet.
STAR Impact projektet har också för avsikt att fortsätta samarbetet med bland annat Drivhuset
men även andra för att på så sätt identifiera sociala innovationsidéer. STAR Impact projektet
kommer även samarbeta med partners som Mötesplats Social innovation, + impact inkubator,
Inclusive Business Sweden och Reach for Change, vilka arbetar nationellt och internationellt.
Livsmedelsacceleratorn och Göteborgs forsknings- och innovationskontor är generella
samarbetspartners till GU Ventures, men också mycket viktiga samarbetspartners för STAR
Impact projektet.
För att kunna utveckla företagens affärsmodeller ur ett hållbarhetsperspektiv kommer projektet
även samarbeta med konsultfirmor med specialkompetens inom hållbarhet såsom exempelvis
Miljögiraff, Allies och Effort Consulting, samt med forskare inom området. För att utveckla
bolagens möjligheter att mäta impact kommer projektet söka samarbete med organisationer och
konsulter med specialistkompetens inom området impact investeringar. Dessas organisationer
måste delvis identifieras och flera av dem kommer troligen vara internationella.
GU Ventures har lång erfarenhet av att driva EU-projekt och har väl utvecklade rutiner för att
säkerställa att projektets finansiärer och andra intressenter syns på ett relevant och tydligt sätt i
all kommunikation. Under genomförandet av projektet kommer GU Ventures erfarenheter vad
gäller metoder, arbetssätt och resultat att spridas på flera sätt till projektets alla målgrupper och
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finansiärer såsom via GU Ventures årsberättelse, pressmeddelande, hemsida, MY Newsdesk,
Facebook, Twitter, LinkedIN samt via seminarier och på möten för erfarenhetsutbyte.

Koppling till det regionala näringslivet
Genom GU Ventures position som en av Europas främsta inkubatorer har projektet och dess
deltagare en naturlig och stark koppling till det regionala näringslivet och möjlighet att delta och
erhålla goda kontakter med näringslivet. GU Ventures är den kommersiella länken mellan
akademin/GU och näringslivet. GU Ventures har i över 20 år utvecklat mer än 160 bolag och har
en lång erfarenhet och ett aktivt nätverk med både större och mindre bolag både regionalt,
nationellt och internationellt. Under GU Ventures arbete inom sociala innovationer och
hållbarhet har straka kontakter knutits med aktörer inom bland annat den ideella sektorn och
GU Ventures ser ett ständigt ökande intresse från många olika företag, organisationer och
aktörer att knyta kontakt med projektet och samverka för att utveckla sina affärer, få kontakt
med kunskap via universitetet samt stöttning att utveckla affärer, bolag och organisationer.
Agenda 2030 med de 17 SDG målen för hållbar utveckling antogs av FN:s alla ledare 2015. Dessa
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser. För att säkerställas att samhället utvecklas i den riktningen
världen behöver måste och krävs det att näringslivet är en aktiv part. Hållbarhet och affärer går
hand i hand. Detta är något både innovatörer, entreprenörer och näringslivet är väl medvetet om
och det finns en stor affärsmöjlighet i att utveckla innovationer och företag som bidrar till detta.
Efterfrågan från näringslivet och industriella samarbetspartner på innovationer som tydligt
bidrar till hållbar utveckling ökar. Att ha svar på hur ens affärsverksamhet bidrar till hållbar
utveckling och på vilket sätt företaget arbetar med frågan är avgörande för hur lyckosamt
företaget kommer vara framöver.
STAR Impact projektet utgår från den samlade kunskapen hos GU Ventures och behoven hos
företagen, organisationerna och innovationerna, vilka utgörs dels av de ca 70 stycken som
genomlystes under STAR projektet, dels de innovationer som GU Ventures mött utanför STAR
projektet. Av dessa innovationer ingår i dagsläget 5 st i GU Ventures inkubator. Nu har GU
Ventures tänkt att ett flertal nya ska identifieras och ingå i STAR Impact projektet.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet för STAR Impact projektet är att öka medvetenheten kring hur man
hittar och utvecklar innovationer som bidrar till omställningen av beteenden och sociala
förutsättningar. Det övergripande målet är även att synliggöra alla tre hållbarhetsdimensionerna
och att visa på alternativa sätt att nyttiggöra kunskap från Göteborgs universitet i nära
samarbete med behovsägare i samhället som offentliga- och ideella aktörer, vilket görs i arbetet
med sociala innovationer.
Projektmål:
1. Att tydliggöra vilka faktiska värden som skapas i utvecklingen av bolagen,
organisationerna och innovationerna.

Sida 6 (17)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

2. Att förbereda projektets ingående företag, organisationer och innovationer för impact
investeringar.
3. Att skapa flera och effektivare sätt att nyttiggöra sociala innovationer i samhället.
För att uppnå projektmål 1 kommer följande aktiviteter genomföras:
• Identifiera, verifiera, implementera och utveckla bolagen och organisationerna utifrån
definitionen hållbar utveckling, arbeta med bolagens affärsmodeller samt testa
innovationerna snabbare på de nya marknaderna.
• Utvärdera och utveckla ett digitalt measurement verktyg.
• Mäta impact och upprätta nya nyckeltal.
• Utvärdera sätt att redovisa och kommunicera GU Ventures arbete inom hållbarhet
• Workshops och seminarier inom hållbar utveckling och impact mätning.
För att uppnå projektmål 2 kommer följande aktiviteter genomföras:
• Hitta effektiva sätt att kommunicera den impact och potential som tagits fram under
arbetet med projektmål 1.
• Utarbeta olika finansieringsmodeller inom impact investeringar.
• Stärka företagens och organisationernas kunskap och kontaktnät inom impact
investeringar.
• Workshops och seminarier om impact investeringar.
För att uppnå projektmål 3 kommer följande aktiviteter att genomföras:
• Identifiering av innovativa miljöer, dealflow, partners och samverkan nationellt och
internationellt.
• Utveckla anpassade finansieringslösningar och affärsmodeller för i projektet utvalda
sociala innovationer.
• Workshops och seminarier inom sociala innovationer.

Målgrupper
GU Ventures är Göteborgs universitets holdingbolag med uppgift att kommersialisera idéer
kopplade till universitetet.
Målgrupp nr 1, forskare och studenter vid Göteborgs universitet, är viktiga i detta projekt för att
tidigt identifiera rätt bolag att jobba med i STAR Impact, samt för att stötta dem i deras
utveckling av produkter och tjänster. Målgrupp nr 1 kommer bidra till alla 3 projektmålen.
Målgrupp nr 2, inkubatorbolag, övriga portföljbolag och alumnibolag hos GU Ventures.
Denna grupp av företag och organisationer kommer STAR Impact arbeta intensivt med då flera
av aktiviteterna handlar om att ge dessa små företag bättre förutsättningar att utveckla sina
produkter och tjänster speciellt med fokus på hållbar utveckling för att på så sätt kunna nå nya
marknader, attrahera kapital och utveckla hållbara produktutvecklingsprocesser. Målgrupp nr 2
kommer bidra till framför allt projektmål 1 och 2.
Målgrupp nr 3, traditionella idégivare och idégivare med sociala innovationsidéer med eller utan
koppling till Göteborgs universitet. Bolag och organisationer från denna målgrupp kommer ingå
som en del av de företag och organisationer som STAR Impact projektet kommer arbeta med
under projektperioden. Målgrupp nr 3 kommer bidra till alla tre projektmålen.
Målgrupp nr 4, privata och offentliga finansiärer. Denna målgrupp kommer framförallt bidra till
projektmål 2.
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Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet förväntas bidra till fler nya mer hållbara företag som stärker vår region och bidrar till
en hållbar utveckling av näringslivet och vårt samhälle och som skapar nya arbetstillfällen i
regionen. GU Ventures förväntar oss också att det kommer göras fler impactinvesteringar och att
investeringar som görs i start-up bolag görs i bolag och organisationer som bidrar till det
samhället behöver enligt vad som är definierat i FN:s hållbarhetsmål och agenda 2030. GU
Ventures förväntar sig också att nyttiggörande genom sociala innovationer utökas och
integreras mer som en naturlig del i GU Ventures verktyg för nyttiggörande av kunskap kopplat
till universitetet.
Projektet kommer avsevärt att ha förbättrat GU Ventures ordinarie processer och
strukturkapital genom att projektet genomfört aktiviteter som utmanar och förändrar vårt
arbetssätt. Detta inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna som projektet adresserar och det
digitala impact measurment verktyget.
Som offentlig aktör vill GU Ventures också skapa en attitydförändring bland projektets
målgrupper kring hållbarhet-, nyttiggörande och tillväxt. GU Ventures vill visa att det är lönsamt
för både anställda, företag och samhället att arbeta aktivt med hållbar utveckling. Både
ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet.
Projektet med sitt fokus på hållbart företagande förväntas ha en fortsatt positiv påverkan på
flera av de horisontella kriterierna; jämställdhet, miljö, likabehandling och icke diskriminering
vilket också visade sig vara fallet under förra projektet. Projektet kommer genom
rekryteringsprocesser, både till projektet och till ingående företag och organisationer och i dessa
processer arbeta aktivt med de horisontella kriterierna.
STAR impact projektet kommer bidra till fler innovativa tillväxtbolag genom att;
- i nära samarbete med det omgivande samhället och näringslivet utveckla nya hållbara
innovationer, företag och organisationer med koppling till Göteborgs universitet.
- stärka bolagens affärsmodeller och förmåga att mäta impact, både ekologisk, social och
ekonomisk och på så sätt ha möjlighet att attrahera mer kapital, speciellt i form av impact
investeringar (både lån och equity).
- erbjuda möjligheter till ett nätverk av olika typer av finansiärer och industriella, offentliga och
ideella samarbetspartner.
- effektiv och kvalitetssäkrad affärsutveckling.
- erbjuda möjlighet till senaste kunskapen inom hållbarutveckling vilket ger konkurrensfördelar
och större möjlighet till att attrahera kompetens och kapital.
- GU Ventures förbättrar sitt strukturkapital och utmanar sitt arbetssätt för att säkerställa bästa
möjliga erbjudande till innovatörer och entreprenörer.
- projektets deltagande organisationer och företag får tillgång till senaste kunskapen inom sitt
respektive område genom kopplingen till Göteborgs universitet.
- nya marknader blir aktuella via strategiskt arbete med hållbar utveckling.

Förväntade effekter på lång sikt
På längre sikt kommer projektet bidra till en ökad hållbar utveckling och tillväxt i regionen
genom att GU Ventures implementerat alla tre hållbarhetsdimensionerna i utvecklingen av
innovationer och företag. Detta kommer ske med koppling till forskning och annan
spetskompetens vid Göteborgs universitet och i samarbete med regionens innovations-, ideellaoch offentliga aktörer, offentliga- och privata finansiärer samt med näringslivet.
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Projektet förväntas på lång sikt;
- Att bidra till att intresset bland forskare och studenter att nyttiggöra forskningsresultat genom
nya innovativa sätt, via sociala innovationer och via ett helhetstänk angående hållbar utveckling
och företagande ökat avsevärt.
- Att intresset hos både offentliga och privata finansiärer ökat att finansiera innovationer via
impactinvesteringar och att det ingår som en naturlig del i floran av olika
finansieringsmöjligheter.
- Att GU Ventures eget hållbarhetsarbete och bolagens hållbarhetsarbete bidragit till
utvecklingen av innovationssystemets sätt att arbeta.
- Att kunskapen om hållbar utveckling, nyttiggörande via sociala innovationer och hur hållbarhet
och tillväxt går hand i hand ökat bland forskare och andra målgrupper och intressenter.
- Att kunskap om ekologisk och social hållbarhet jämställs med kunskap om ekonomisk
kompetens och vad som bidrar till ekonomisk hållbarhet samt att innovationssystemet skaffar
sig den kompetensen.
- Att samverkan mellan Göteborgs universitet, näringslivet, ideella sektorn samt offentliga och
privata finansiärer fortsätter att öka.
- Att impact investeringar utgör den starkast växande trenden angående vilka innovationer GU
Ventures väljer att investera i.
Projektets mål är också att de nätverk och kontakter som redan har etablerats samt nya
kontakter som kommer skapas under projektet fortsätter utvecklas och permanentas för att
säkerställa en långsiktig positiv hållbar utveckling och tillväxt. Implementeringen av
processerna, verktygen och arbetssätten som utvecklas inom ramen för projektet kommer
säkerställa att förutsättningarna för kommersialisering av sociala innovationer och hållbar
utveckling av innovationer, bolag och organisationer ingår som en naturlig del i GU Ventures
verksamhet. Projektresultaten kommer även bidra till att innovationssystemet i stort arbetar
mer fokuserat med hållbar utveckling av företag, organisationer och sociala innovationer och att
kunskapen inom området ökar.
Projektet och GU Ventures satsning på hållbar utveckling av innovationer, företag,
organisationer samt sociala innovationer är en långsiktig strategisk satsning beslutat av GU
Ventures styrelse med starkt stöd av Göteborgs universitet, forsknings- och innovationskontoret
och GU Ventures egna organisation samt via den positiva responsen från omgivande
organisationer i samhället liksom studenter och forskare vid Göteborgs universitet. Satsningen
är ett naturligt steg för att nyttiggöra offentligt finansierad forskning och kunskap kopplat till
universitetet i samhället och bidra till FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 och lösningen av allas
våra samhällsutmaningar.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektledaren ansvarar för projektets genomförande. Projektledaren säkerställer också
rapportering, rekvirering och kontakter med omvärlden i form av finansiärer och andra aktörer
som är intresserade av projektets metodik och resultat. Till sin hjälp har projektledaren en
redovisningsekonom för hantering av projektets ekonomiska bokföring och rekvirering samt en
redovisningsekonom med special kompetens inom hållbarhetsredovisning. Projektledaren
säkerställer att indikatorer och mål uppfylls och att projektets resultat sprids så brett som
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möjligt i den interna organisationen för att verktyg och arbetssätt därefter ska kunna utvecklas
effektivt och implementeras som en ordinarie del i GU Ventures verksamhet.
Projektgruppen har stor erfarenhet av att driva liknande projekt. Projektledaren har en gedigen
erfarenhet av att starta upp och driva bolag, investeringar, hållbarhet och sociala innovationer
med goda kontakter både i innovationssystemet, bland offentliga och privata finansiärer samt
inom den ideella sektorn och näringslivet.
Projektmedarbetare med lång erfarenhet av ledning och affärsutveckling inom det marina
området och från diagnostik- och livsmedelsbranschen och arbetar aktivt inom nätverket
GreenUps med fokus på cirkulär ekonomi och hållbarhet.
Projektmedarbetare med gedigen kunskap om impact measurment och impact investeringar för
både non-profit och profitorganisationer.
Projektmedarbetare med lång industriell erfarenhet inom medtech, tillverkande industri och
process industri samt från arbete med start-ups inom greentech och har erfarenhet av att arbeta
med flera projekt inom miljö och återvinning.
Projektmedarbetare med lång erfarenhet av innovationsprocesser, kommersialisering av
forskningsresultat, studentverksamhet via universitetets entreprenörsskolor och olika typer av
affärsmodeller och digitala verktyg.
Ekonomiansvarig är ekonomichef på GU Ventures och hanterar projektets ekonomiska
bokföring och rekvirering.
Projektmedarbetare med ansvar för hållbarhetsredovisning. TBD. Personen bör vara
redovisningsekonomi och ha special kunskap om hållbarhetsredovisning och skall jobba med att
stötta GU Ventures i redovisningen och kommunikationen av hur GU Ventures portfölj av bolag
och arbete inom området skall redovisat till finansiärer, ägare och andra intressenter.
Till stöd för denna organisation finns övriga anställda på GU Ventures, GU Ventures
samarbetspartners och konsulter med oliks specifika kompetensområden. Till detta kommer
även finansiärer samt Göteborgs universitet främst i form av Forsknings- och
innovationskontoret.

Arbetssätt
En av de viktigaste lärdomarna från tidigare projekt är att för att bidra till hållbar utveckling
måste man öka medvetenheten kring hur man hittar innovationer som bidrar till omställningen
av beteenden och sociala förutsättningar snarare än att leta efter nya tekniska lösningar. Detta
ställer höga krav på att ha väl utvecklade arbetssätt och processer samt att man arbetar
metodiskt och långsiktigt. Ett mycket framgångsrikt verktyg “verifiering för hållbar tillväxt” togs
fram under GU Ventures föregående projekt STAR. Detta verktyg kommer nu att testas i större
skala, inom olika områden samt i olika faser i utvecklingen av innovationer och företag för att
säkerställa hållbar utveckling. Till detta kommer ett digitalt impact measurment verktyg tas
fram för att kunna mäta impact. Dessa två arbetsprocesser och innovativa verktyg kommer
möjliggöra en effektivare utveckling och kommunikation av impact. För att lyckas med detta
arbetar projektet agilt vilket innebär att man arbetar i korta iterativa steg för att snabbt kunna
agera på förändringar och för att på ett strukturerat sätt kunna involvera våra intressenter
under hela projektperioden och säkerställa ett kontinuerligt lärande och en bestående

Sida 10 (17)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

implementering i ordinarie processer och metoder. En viktig del är även att ta in extern
kompetens för att bistå projektledningen och säkerställa bestående resultat.
Arbetssättet är aktivitetsbaserat och behovsstyrt och skapar nya innovationer och företag
utifrån samhällsbehov i vår närhet och internationellt. Arbetssätten under projektet behöver
även fokusera på hur man tillgängliggör innovationerna för de som behöver det som mest. Detta
kräver att arbetssätten som utvecklas tvingar innovationerna att i ännu större grad snabbt
testas på relevanta marknader i ett snabbare tempo. Ytterligare arbetssätt som måste utvecklas
effektivare är arbetet kring alternativa finansieringsmöjligheter. Hur nya former av finansiering,
i form av lån och ägarandelar till både organisationer och bolag kan utvecklas. Att minska gapet
mellan investeringar och altruism för att säkerställa att innovationerna och företagen snabbt når
marknaden.
Extern utvärdering, avstämning och uppföljning kommer delvis ske genom att en extern
utvärderare kopplas till projektet. Syftet kommer vara att bidra med strategisk kompetens för
att säkerställa att projektmålen och projektplanen följs, att aktiviteter riktas om, om så behövs,
för att uppnå maximal effekt samt för att tillsammans med projektteamet arbeta fram en
långsiktig strategi för STAR Impact projektet som sträcker sig längre än projektperioden och
som bidrar till att säkerställa en implementering av resultaten och arbetssättet i ordinarie
verksamhet efter projektperioden. Resultatet av den kontinuerliga utvärderingen kommer föras
tillbaka till projektet via ett flertal arbetsmöten, strategiworkshopar och föreläsningar för hela
GU Ventures och STAR Impact teamet.
På strategisk nivå arbetar projektet med att stärka området hållbarutveckling med fokus på
företagande, innovationer och sociala innovationer i sin helhet både regionalt och nationellt med
en mängd olika aktörer både regional och nationellt. Detta arbete görs för att bygga upp en
underliggande struktur som stöttar hållbar företagsutveckling och sociala innovationer långt
efter att projektet är avslutat för att säkerställa långsiktiga resultat i regionen och nationellt. För
projektets ingående bolag och organisationer kommer de på samma sätt som GU Ventures andra
affärsprojekt och bolag erhålla allt stöd som GU Ventures inkubator erbjuder. GU Ventures har
en kvalitetssäkrad inkubatorprocess och är utsedd till en av Europas ledande
universitetskopplade inkubatorer. GU Ventures har även för sitt arbete i STAR projektet inom
hållbar utveckling av innovationer, företag och organisationer blivit utsedd som “national
winner” i European Enterprise Promotion Awards för inclusive & responsible entrepreneurship.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Under genomförandet av projektet kommer GU
Ventures erfarenheter vad det gäller metoder,
arbetssätt, verktyg och resultat att spridas på
flera olika sätt till projektets alla målgrupper,
finansiärer och andra intressenter såsom via GU
Ventures årsberättelse, pressmeddelande, sociala
medier, hemsida, seminarier och
erfarenhetsutbytesmöten.
Spridning kommer även ske genom att
informativa digitala korta filmer tas fram som på
ett enkelt sätt illustrerar metoderna, verktygen
och resultaten från projektet.

ERFA möten

Projektet planerar att delta i erfarenhetsmöten
(ERFA) som arrangeras dels av oss själva, men
också av finansiärer och andra samarbetspartners
och organisationer.
Projektet skriver nyhetsnotiser om projektet och
dess resultat som GU Ventures publicerar på vår
hemsida och delar på Facebook, Twitter och
LinkedIn. Nyheterna skickas även ut via My
Newsdesk. Projektet anger alltid projektets
finansiärer och samarbetspartners. Projektet
kommer även illustrera verktyg, metoder och
andra projektresultat via produktion av korta

Skapa nyheter av
projektresultat
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Startdatum Kostnad
- Slutdatum
2020-01-01 2023-04-30

2020-01-01 - 150 000 kr
2023-04-30

2020-01-01 - 600 000 kr
2023-04-30
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filmer som är lätta att sprida och lätta för andra
att ta till sig.

Delta på konferenser Projektet planerar att delta på relevanta
och mässor
konferenser och mässor både nationellt och
internationellt för att lära av andra och sprida
projektets lärdomar och resultat.
Skriva lägesrapport
Rapportering av projektets progress till
samt rekvirering
finansiärer samt till GU Ventures ledning och
styrelse. Sker löpande.
Extern utvärdering
En extern utvärderare med kunskap om EU
projekt kommer utses till projektet för att följa
projektets progress och säkerställa att projektet
uppfyller ställda krav.
Strategiarbete,
För att säkerställa att projektet levererar bästa
arbete med
möjliga effekt utifrån definitionen av hållbar
projektets riskanalys utveckling och affärsutveckling och håller sig i
och progress,
framkant inom området kommer externa strategi
omvärldsbevakning kompetenser tillföras projektet med syftet att
stötta och utmana projektledningen genom
reflektioner, analys och nationell och
internationell omvärldsbevakning. Här kommer
även lärande dialoger utföras med projektets
målgrupper och andra samarbetspartners för att
säkerställa att deras input inkluderas.
Avslutsarbetet
De sista fyra månaderna kommer projektteamet
avsluta och summera projektets resultat och
effekter samt slutrapportera till projektets
finansiärer. Projektteamet kommer här lägga stor
vikt vid att hämta in de olika målgruppernas
erfarenheter. Projektet kommer också mer aktivt
sprida projektets resultat under denna period.
Tydliggöra faktiska
Projektet kommer att ha fokus på att tydliggöra
värden som skapats faktiska värden som skapats från bolagen,
organisationerna och innovationerna under hela
projektperioden. Projektet kommer arbeta med
det som en naturlig iterativ process för att
ständigt utvärdera olika aktiviteter och processer
som tas fram i projektet för största möjliga effekt.
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2020-01-01 - 500 000 kr
2023-04-30

2020-04-01 - 300 000 kr
2023-01-31
2020-03-31 - 500 000 kr
2023-04-30

2020-01-01 - 400 000 kr
2023-12-31

2023-01-01 - 700 000 kr
2023-04-30

2020-01-01 2022-12-31
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Identifiera, verifiera,
implementera och
utveckla bolagen,
organisationerna och
innovationerna
utifrån definitionen
av hållbar utveckling,
arbeta med deras
affärsmodeller samt
testa innovationerna
snabbare på de nya
identifierade
marknaderna.
Utvärdera och
utveckla ett digitalt
impact measurment
verktyg

Mäta impact och
utveckla nyckeltal

Redovisa och
kommunicera GUV
arbete inom
hållbarhet

Workshops och
seminarier inom
hållbar utveckling
och impact mätning
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Implementera alla tre hållbarhetsdimensionerna i 2020-01-01 GU Ventures ordinarie verksamhet, i övervägande 2022-12-31
delen av GU Ventures portföljbolag samt i största
möjliga mån i de övriga bolag och organisationer
för att på så sätt säkerställa att innovationerna
GU Ventures arbetar med bidrar till hållbar
utveckling och för att visa att affärer går hand i
hand med ett miljömässigt och socialt
ansvarstagande.

1 800 000
kr

Det finns i dagsläget många olika verktyg
framtagna som på olika sätt mäter impact. Denna
aktivitet strävar efter att utvärdera, utveckla och
testa olika verktyg anpassade för start-up bolag
från många olika branscher och i olika
utvecklingsfaser. Verktyget måste kunna
tillämpas på både non-profit och profit
organisationer.
Denna aktivitet kommer fokusera på att mäta
impact hos olika bolag och organisationer,
aggregera dessa resultat och identifiera möjliga
nyckeltal som både kan vara generella för flera
innovationer men som också kommer vara
specifika för vissa branscher eller typer av
innovationer. Bolagens och organisationernas
progress och potential ska tydligt framgå och vara
lätt att följa. Här kommer även GU Ventures
strukturkapital uppdateras för att stödja denna
utveckling.
Det kommer högre och högre krav från
finansiärer, ägare och intressenter att på ett
enkelt och illustrativt sätt kunna redovisa hela GU
Ventures arbete inom hållbarhet, både vad det
gäller bolagen och generellt. Därför behövs ett
enkelt sätt att aggregera resultat och
kommunicera vårt arbete och GU Ventures
strategi inom området.
Det finns ett stort kunskapsglapp inom området
hållbar utveckling och vad det innebär kopplat till
affärsutveckling. Det finns även en stor
efterfrågan efter praktisk erfarenhet. Projektet
avser att stötta bolagen och organisationerna
med denna kunskap och praktiska erfarenhet som
ett sätt att tydliggöra att hållbar utveckling och
affärspotential går hand i hand.

1 300 000
kr

Tillväxtverket

2020-06-30 2022-12-31

2021-12-01 - 1 000 000
2022-12-31 kr

2021-01-01 2023-04-30

250 000 kr

2020-05-01 - 200 000 kr
2022-12-31
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Förbereda projektets
ingående företag,
organisationer och
innovationer för
impact investeringar

Området impact investeringar expanderar starkt
och med detta ställs höga krav på bolagen och
organisationerna att de ska kunna beskriva sin
impact och att det ska gå att mäta både den
ekologiska, sociala och ekonomiska impacten.
Området är internationellt och kommer kräva att
projektet tar in information och lärdomar från
internationella aktörer och nationella aktörer som
börjat arbeta inom området.
Hitta effektiva sätt
Här kommer material i form av text, bilder och
att kommunicera den filmer tas fram för att på bästa sätt kommunicera
impact och potential företagens och organisationernas impact och
som tagits fram
potential. Att kommunicera på ett attraktivt, lätt
under arbetet med
och snabbt sätt är avgörande för att bolagen och
projektmål 1
organisationerna ska urskilja sig i mängden och
vara attraktiva för impact investeringar eftersom
både de mjuka och hårda värdena måste
kommuniceras tydligt och kunna mätas.
Utarbeta
Finansiering av sociala innovationer och nonfinansieringsmodeller profit organisationer kräver nya
för impact
finansieringsmodeller och möjligheter till
investeringar
finansiering av en grupp av innovationer istället
för endast finansiering av enskilda innovationer.
Detta är ett nytt område och kommer kräva
utvärdering av olika möjligheter
Stärka företagen och Impact investeringar är ett växande område.
organisationernas
Bolagen och organisationerna behöver erhålla
kunskap och
kunskap om området angående vilka krav som
kontaktnät inom
ställs på utvecklandet av deras tjänst eller
impact investeringar produkt. Dessa investerare befinner sig ofta i för
GU Ventures nya sammanhang och nätverket
vilket kommer kräva att nya kontaktytor skapas.
Skapa fler och
Att utifrån kunskap från Göteborgs universitet
effektivare sätt att
skapa nya lösningar på samhällsutmaningar via
nyttiggöra sociala
sociala innovationer är av avgörande betydelse.
innovationer i
Sociala innovationer bidrar till samhällets
samhället
utmaningar via innovativa produkter, tjänster,
metoder och processer.
Identifiering av
Aktiviteterna fokuserar på
innovativa miljöer,
marknadsföringsaktiviteter, uppsökande
dealflow, partners
verksamhet och andra aktiviteter som stimulerar
och samverkan
uppkomsten och utvecklingen av hållbara
nationellt och
affärsidéer och sociala innovationer med koppling
internationellt
till Göteborgs universitet. Aktiviteten fokuserar
även på idéer som uppkommit i det omgivande
samhället dit kompetens från Universitetet kan
kopplas. Identifiering av partners och möjligheter
till samverkan både nationellt och internationellt
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2020-01-01 2022-12-31

2021-06-30 2022-12-31

1 000 000
kr

2020-04-01 2022-12-31

1 000 000
kr

2020-03-31 2022-12-31

1 000 000
kr

2020-01-01 2022-12-31

2020-01-01 2022-12-31

1 444 078
kr
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för att lösa samhällsutmaningar kommer vara
avgörande.

Utveckla anpassade
finansieringslösningar
och affärsmodeller
för i projektet utvalda
sociala innovationer.

Workshops och
seminarier inom
området sociala
innovationer

Sociala innovationer och non-profit
organisationer kräver nya former av
finansieringslösningar och en blandning av olika
finansieringslösningar. Sociala innovationer
kräver också andra typer av affärsmodeller av
mer cirkulär karaktär och modeller som involverar
flera aktörer.
Att informera och ge konkreta exempel på hur
sociala innovationer med koppling till Göteborgs
universitet kan nyttiggöras i samhället är ett för
GU Ventures viktigt område för att säkerställa att
kunskap från universitets alla fakulteter få stöd i
att nyttiggöra sin kunskap.

2020-01-01 2022-12-31

900 000 kr

2020-06-30 2022-12-31

150 000 kr

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
30
30
15

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

Andel företag (10-249 anställda) med innovationsverksamhet (produkt-, process-,
organisatorisk, marknadsföring)
Förädlingsvärde i SMF
Antal tillväxtföretag (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
Externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska
kostnader
Summa totala
kostnader

2020
2 197 200
300 000
100 000
1 408 010
4 005 210

2021
2 258 424
400 000
150 000
1 447 243
4 255 667

2022
2 303 592
500 000
200 000
1 476 188
4 479 780

2023
276 338
0
0
177 083
453 421

Totalt
7 035 554
1 200 000
450 000
4 508 524
13 194 078

4 005 210

4 255 667

4 479 780

453 421

13 194 078

4 005 210

4 255 667

4 479 780

453 421

13 194 078

2022

2023

Totalt

Medfinansiering
Finansiär
2020
Offentlig kontantfinansiering
Göteborgs universitet
1 300 000
Västra
Götalandsregionen
969 000
Total offentlig
kontantfinansiering
2 269 000
Total offentlig
finansiering
2 269 000
Privat kontantfinansiering
GU Ventures
150 000
Total privat
kontantfinansiering
150 000
Total privat
finansiering
150 000
Summa
2 419 000
medfinansiering

2021
1 450 000

1 550 000

160 000

4 460 000

968 000

968 000

95 000

3 000 000

2 418 000

2 518 000

255 000

7 460 000

2 418 000

2 518 000

255 000

7 460 000

160 000

170 000

20 000

500 000

160 000

170 000

20 000

500 000

160 000

170 000

20 000

500 000

2 578 000

2 688 000

275 000

7 960 000

2021
1 677 667

2022
1 791 780

2023
178 421

Totalt
5 234 078

Stöd
Finansiering
EU-medel

2020
1 586 210

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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39,67%
39,67%
39,67%
56,54%
3,79%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora
företag Projekt: Hållbar utveckling inom naturturism
Sökande organisation: Hallands Läns Landsting
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

3 (8)

Ärendenummer 2

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Hållbar utveckling inom naturturism
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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Tillväxtverket

Hallands Läns Landsting
Västsverige
20203358
2019:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2020-01-01 – 2022-10-30
Halland
Samtliga kommuner i Hallands län
2 666 856
4 000 287
0
6 667 143
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
En utveckling av Halland som en hållbar naturturismdestination, med det övergripande målet
att bli Europas bästa hållbara kustnära vandrings- och cykeldestination 2030, är en
förutsättning för att nå de regionala kvantitativa målen; fördubbling av antalet utländska gäster
och topp fem bland de mest besökta regionerna i Sverige 2030. Med hjälp av kommunala
projektledare vill projektet genomföra övergripande inventering och individuella
behovsanalyser av företagens utvecklingsbehov, samordning av kvalitetssäkrade
utvecklingsinsatser som utmynnar i nätverk, samarbeten inom befintliga strukturer, nya
exportmogna hållbara produkter och en stor digital närvaro i nationella och internationella
bokningsplattformar. Arbetet med att stärka företag inom besöksnäringen i Hallands
inland/landsbygd inom affärsutveckling, marknadsföring och finansiering skapar
förutsättningar för nya besökare, fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare som söker
sig till Halland för att leva, bo och arbeta. Projektet harmoniserar väl med den halländska
tillväxtstrategin. Långsiktigt ses Halland som en attraktiv hållbar naturturismdestination vilket
innebär etablering av fler naturturismföretag, ökad lönsamhet, fler anställda och en ökad andel
utländska turister.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektet
överensstämmer med Hallands tillväxtstrategi inom besöksnäring. Projektet bidrar till
långsiktiga och positiva effekter i enlighet med programmets mål och skapar nytta och
utvecklingsmöjligheter för det regionala näringslivet samt främjar näringslivets medverkan
genom att involvera företagsrepresentanter i projektgruppen. Projektets styrka ligger i tydligt
formulerade insatser i en väl definierad målgrupp med konkreta mål och resultat. Utifrån
överlevnad och långsiktighet bedöms projektet lägre då projektets strategiska påverkan inte är
lika tydlig. Samarbete kommer att ske med ESF-projektet ”Hållbar Kompetens i Halland” om
detta får godkänt då båda projekten har företagsutvecklande aktiviteter men med olika
ingångar. De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet beaktas i såväl
planering som genomförande. Dock är det inte tydligt hur man kommer arbeta med detta i
uppföljningen av projektet. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa
och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s
Östersjöstrategi.
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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
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 6
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0
X
X
X

1

2

3
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Halland har historiskt sett varit en sommardestination där 80% av det totala antalet gästnätter
ligger i perioden juni-augusti. Halland har en låg andel internationella gäster i jämförelse med
Sverigesnittet. Utvecklingen av besöksnäringen har varit fokuserat på kusten. 2008 - 2017 hade
Halland en sämre utveckling av turismen än övriga Sverige. Antalet gästnätter i Halland ökade
under perioden totalt med 15% mot rikssnittet 25%. 2018 visar dock på ett trendbrott där
Halland ökar mer än Sverigesnittet vad gäller inhemsk turism och internationell turism på
utvalda målmarknader. Region Halland har nu en fast besöksnäringsorganisation men under
många år drev ingen övergripande viktiga framtidsfrågor för besöksnäringen i Halland och
kommunerna arbetade utan samverkan och utan regionalt fokus. Pga frånvaron av regional
organisation och samverkan mellan kommuner och företag i Halland skapades projektet
Destination Halland 2020. Projektets mål var brett och syftade dels till att skapa en regional
samverkansmodell/plattform och dels till att få till en generell ökning av företagens innovationsoch konkurrenskraft. Detta skulle göras inom områdena Kunskap, Kommunikation och
Affärsutveckling. Projektet har lyckats skapa en regional plattform och nått målen inom Kunskap
och Kommunikation. Inom Affärsutveckling upplevs att projektet kunde nått ännu längre inom
skapandet av innovativa produkter och tjänster. Anledningarna till detta har varit problem med
kontinuitet i projektledning, brist på nätverk/infrastrukturer att utveckla produkter kring men
också kommunernas bristande förmåga (ovana/prioritering/resursbrist) att mobilisera
företagen i utvecklingsinsatser.
Halland har ett fantastiskt inland/landsbygd med sjöar, vattendrag, djupa skogar och
outnyttjade vandrings- och cykelleder. Dessa förutsättningar synkar väl med den utländske
naturintresserade turistens behov. Utvecklingen av hållbara internationaliserade företag med
attraktiva exportmogna produkter inom naturturism i det attraktiva halländska
inlandet/landsbygden kommer därför vara en viktig ingrediens i att hålla i den positiva
utvecklingen. Inom besöksnäringen är aktörerna generellt små och specifikt inom den
naturturistiska branschen i Halland är de flesta små- eller mikroföretagare. För att lyckas med
en positionering av Halland som en topprankad hållbar naturturismdestination krävs att
produkterna är hållbara (socialt, ekonomiskt, miljömässigt). Det finns därför behov av en
regionsövergripande identifikation av kunskapsluckor och behov gällande hållbarhetens tre
aspekter hos de aktörer som arbetar med/har möjlighet att arbeta med naturturism idag. Det
behövs också tydliggöra incitament med hållbarhetsarbete på kort och lång sikt för att se
utvecklingen av hållbarhet som ett konkurrensmedel. Det nya projektet kommer ha ett mycket
tydligt fokus på hållbar innovations/produktutveckling inom ett identifierat tematiskt område
och geografiskt område vilket är en viktig framgångsfaktor för Hallands internationalisering av
besöksnäringen. Projektet tillför också kommunerna specifika resurser i utvecklingen av
företagen vilket säkerställer engagemang och prioritering av projektets mål. All samordning och
övergripande arbetsledning sker från Region Hallands sida.
Med en befintlig kompetent regional/kommunal samverkansplattform med ett brett kontaktnät,
utvecklad infrastruktur (bl.a cykel- och vandringsleder), förstärkning av kommunala resurser
och erfarenheterna från Destination Halland 2020 kommer projektets framgång att säkerställas.
Projektet är väl förankrat på regional (politiskt och tjänstemannanivå) och i de kommunala
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destinationsorganisationerna (på ledningsnivå). Projektet utgår ifrån två undersökningar av
inlandsturismen som redovisar gästernas beteende och behov samt företagens behov. Dessa
resultat har redovisats, debatterats och förankrats i olika seminarier med företagen i den
halländska besöksnäringen och det finns en konsensus kring projektets genomförande.

Omvärld och samverkan
Det finns ett ökande intresse för naturupplevelser i samband med semester/ledighet. Det finns
också en ökande vilja till en aktiv och hälsosam livsstil/fritid. Längtan till naturen och
tystnad/återhämtning är stor i vårt allt mer stressade samhälle. Det finns också en starkt ökande
medvetenhet kring klimatpåverkan och ökad efterfrågan på hållbara resmål. Visit Sweden pekar
på att den naturintresserade utländska turisten är en stark målgrupp. De mest efterfrågade
aktiviteterna är vandring, cykling, kajak/kanot, fiske och viltskådning. Det finns också en stor
efterfrågan på naturnära och genuina matupplevelser tillagade med lokalt producerade
livsmedel. Natur- och matturism identifierades också som prioriterade områden i den statliga
utredningen "Ett land att besöka".
Tillväxtverket och Visit Sweden ser också dessa områden som prioriterade för att öka Sveriges
attraktivitet som destination. Inom ramen för ERUF-projektet Destination Halland 2020
genomfördes 2018 en stor gästenkät med sammanlagt 1500 respondenter vid ett 50-tal olika
besöksmål i det Halländska inlandet. I undersökningen kunde bl.a konstateras att den
halländska naturen var den främsta reseanledningen och att man efterfrågade fler
upplevelser/aktiviteter kopplade till naturen. I Kairos Futures rapport över vad man skriver om
Halland på sociala medier konstaterades att den fantastiska naturen ett centralt begrepp som
kommuniceras bland turisterna i Halland. En utveckling av naturturism och produkter kopplade
till naturupplevelser är något som efterfrågas!
Parallellt med detta projekt är tanken att ett ESF-projekt med inriktning på hållbarhet och
besöksnäringen ska bedrivas. Dessa två projekt kommer kunna samverka kring
företagsbearbetning, information, idéer, tips etc. Parallellt med ERUF-projektet Destination
Halland 2020 har ESF-projektet "Kompetens i Halland" bedrivits vilket har fått just dessa
spinoffeffekter på bägge projekten. Region Halland har nu en fast organisation på plats med bl.a
flera personer som arbetar med kommunikation. Region Halland håller också på att ta fram en
företagsplattform där företagens "verktygslådor", utbildningar, seminarier,
marknadsundersökningar, trendrapporter mm. exponeras. På denna plattform kommer även
EU-projekt exponeras och kommuniceras. Region Halland kommer också kunna arbeta
kontinuerligt med pressreleaser/kunskapsspridning för att berätta om resultat kring projektet.
Vid varje möte med företag, kommunala och regionala besöksnäringsdagar mm. kommer
projektresultat och möjligheter med projektet att kommuniceras.

Koppling till det regionala näringslivet
I Hallands Tillväxtstrategi för 2014 - 2020 har besöksnäringen identifierats som ett av tre
styrkeområden, inte minst på grund av att den i jämförelse med mer traditionella basnäringar
står för en hållbar tillväxt samt bidrar till en mer diversifierad och mindre könsuppdelad
arbetsmarknad. Genom att utveckla Halland som destination skapas förutsättningar för nya
besökare, fler företag, ökade investeringar och fler inflyttare som söker sig till Halland för att
leva, bo och arbeta. Projektet harmoniserar alltså väl med den halländska tillväxtstrategin.
Projektet Destination Halland 2020 har varit en viktig del i utvecklingen av den besöksnäringen i
Halland. Kommunernas förståelse och intresse för företagsutveckling har fortlöpande ökat.
Företagens intresse för att utveckla sin verksamhet har också accelererat. Under sista halvåret
av projektet (våren 2019) genomförde projektet flertalet utvecklingsprojekt med stort intresse
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och deltagande från företag. Region Halland har under projektets gång fått bättre kontakt med
besöksnäringsföretagen och en god förståelse för deras behov. Detta har skett genom personliga
samtal, lokala och regionala besöksnäringsseminarier, utvärderingar och
marknadsundersökningar.
Under projektets gång kunde Region Halland se att intresset från turisterna för det halländska
inlandet/landsbygden var stort. Samtidigt uppmärksammades att företagen kände sig
nedprioriterade i kommunerna då det mesta av satsningarna inom besöksnäringen upplevdes
hamna bland företagen vid kusten. Specifikt för det halländska inlandet/landsbygden
genomfördes 2018 därför en gästundersökning med 1500 djupintervjuer samt en
företagsundersökning med ett 50-tal företag. Den visade att 85% av företagen avsåg att fortsatt
utveckla sin verksamhet och såg främst produktutveckling av aktiviteter och naturnära
upplevelser av central betydelse. Man önskar främst hjälp med affärsutveckling, marknadsföring
och finansiering. Samtliga ovanstående aktiviteter ligger således till grund för de saker som ska
genomföras. Deltagande företag kommer ha olika roller. En fullständig företagsinventering och
kompletterande behovsanalys kommer att göras. På så vis säkerställs att samtliga aktuella
företag ges information om projektet, möjlighet till deltagande och synk av individuella
behov/aktiviteter.
Samtliga företag kommer således åtminstone kunna vara mottagare av resultat som
framkommer i projektet. Företag och företagsnätverk som redan nu kommit långt i sin
utveckling kommer att användas som exempel/föredömen för övriga företag vid seminarier.
Regionala Nätverket för Turism är ett utmärkt nätverk för att inhämta erfarenheter från
liknande projekt. Andra nätverk och samarbetspartners exempelvis Naturturismföretagen och
ALMI. Respektive kommuns nätverk för besöksnäring är också viktiga samarbetspartners.
Deltagande företag kommer deltaga i olika utvecklingsaktiviteter där olika avgifter kan komma
att finansieras av företagen. Ett och samma företag kan givetvis ha flera olika roller.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Mål och resultat
Övergripande Mål
Hallands långsiktiga och övergripande besöksnäringsmål är att fördubbla antalet utländska
besökare samt vara den femte mest besökta regionen fram till 2030. En hållbar utveckling av
besöksnäringen i det halländska inlandet och landsbygden med fokus på naturturism bidrar
starkt till de övergripande kvantitativa målen och det specifika målet att bli Europas bästa och
mest hållbara kustnära cykel- och vandringsdestination 2030.
Projektmål
Små och medelstora besöksnäringsföretag i det halländska inlandet/landsbygden med fokus på
naturturism ska stärka sin konkurrenskraft på såväl nationella som internationella marknader
vilket stärker hela Hallands varumärke som en attraktiv hållbar naturturismdestination.
Delmål
Små och medelstora företag som deltar i projektet ska:
- skapa internationella kontakter och göra internationella affärer
- utveckla nya produkter/paketeringar/reseanledningar
- öka sin försäljning utanför högsäsong
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- öka sin kunskap om naturturismens villkor och behov
- öka sin närvaro på digitala bokningsplattformar

Målgrupper
Projektets primära målgrupp är företagen som är verksamma inom besöksnäringen i det
halländska inlandet och på landsbygden.
Sekundär målgrupp är de lokala destinationsorganisationerna. Som "kommunala projektledare"
är de delaktiga i de aktiviteter som projektet avser genomföra.
Övriga målgrupper är nationella och internationella potentiella besökare, researrangörer och
marknadsföringsaktörer typ journalister och influencers. Slutligen, men inte minst, Hallands
invånare som vill ha en attraktiv plats att bo och verka på.

Förväntat resultat vid projektavslut
Minst 100 företag ska ha utvecklat kunskaper kring hållbarhet som ett konkurrensmedel vid
produktutveckling an naturturistprodukter.
Minst 25 nya hållbara exportmogna naturturismprodukter har tagits fram genom projektet.
Minst 25 nya hållbara exportmogna produkter är exponerade på digital bokningsplattformar för
naturturism.
Kommunens destinationsorganisationer har avsatta personella resurser som arbetar med
företagsfokus för utveckling av lokala besöksnäringsföretag.
Hållbarhetsaspekterna bidrar också till mål och resultatuppfyllnad. Genom att ta tillvara och
förmedla kunskap från en mångfald av människor berikas produkt- och tjänsteutvecklingen.
Samhällsutmaningar kring miljö (ex. klimat, markanvändning och turismens miljöpåverkan),
jämställdhet (ex. tillgänglighet/handikappanpassning) och mångfald (ex. utländsk bakgrund)
blir en drivkraft för innovation. Genom ekonomisk hållbarhet bidrar den platsbundna
arbetstillfällen, inte minst viktigt för ungdomar och människor med utländsk bakgrund där
besöksnäringen är en viktig väg in i arbetslivet.

Förväntade effekter på lång sikt
Halland ses som en hållbar attraktiv naturturismdestination för nationella och utländska
besökare. Små och medelstora besöksnäringsföretag i det halländska inlandet/landsbygden med
fokus på hållbar naturturism har ökat sin lönsamhet ökat antalet anställda ökat antalet och
andelen utländska turister.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Styrgrupp
Projektet styrs av en övergripande styrgrupp bestående av ansvariga för de kommunala
destinationsorganisationerna, huvudprojektledare samt ansvarig för Region Hallands
näringslivsavdelning. Styrgruppen följer upp och utvärderar att projektet genomförs enligt
ansökan, når de mål som satts upp för projektet och att de ekonomiska ramarna följs.
Arbetsgrupp Projektledning
Projektgruppen består av representanter från Region Halland, Kommunala kontaktpersoner,
kommunala projektledare samt företagsrepresentanter. Arbetsgruppen ansvarar för att
resultatet av det pågående arbetet med företagen fortlöpande analyseras och säkerställer att
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arbetet samordnas mellan kommunerna och att arbetet fortlöper utifrån företagens behov och
de trender och behov som gästerna uppvisar nationellt och internationellt.
Kontaktpersoner kommuner
Befintliga anställda inom respektive kommun ansvarar för att den interna kommunikationen
mot presumtiva och deltagande företag inom respektive kommun. Informerar de kommunala
projektledarna om de kommunala förutsättningarna och guidar de kommunala projektledarna
till rätt företag i kommunerna.
Kommunala projektledare
Projektanställs av Region Halland men rekryteras i nära samråd med kommunerna för att
säkerställa rätt kompetens utifrån destinationsutveckling och kommunal kännedom.
Projektledarna inventerar och genomför behovsanalys av de enskilda naturturismföretagen
inom respektive kommun.

Arbetssätt
En övergripande inventering, individuell behovsanalys av företagens utvecklingsbehov,
samordning av kvalitetssäkrade utvecklingsinsatser som utmynnar i nätverk, samarbeten, nya
exportmogna hållbara produkter och en stor digital närvaro i bokningsplattformar är centrala
delar i säkerställande av övergripande mål och projektmålet stärkt konkurrenskraft.
Produktutveckling inom befintliga infrastrukturer som ex. Hylteslingan och Hallandsleden är
också nyckelfaktorer. Det sista halvåret övergår ansvaret för slutförandet av projektet till
ordinarie verksamhet (Region Halland samt kommunernas destinationsorganisationer). Målet är
att kommunerna då har tydligt avsatta resurser för fortsatt företagsutveckling. Detta kan ske
enskilt eller via modellen i projektet, dvs. via samverkan mellan kommuner och region.
Region Hallands projektgrupp har veckovisa avstämningar med de kommunala projektledarna
för att säkerställa att arbetet hela tiden fortlöper väl och analyserar behov, tittar på
aktivitetsinsatser, upphandlingar samt kommunikationsinsatser. De kommunala
kontaktpersonerna har fortlöpande guidning med de kommunala projektledarna och stämmer
av att man besöker rätt företag och att inga faller mellan stolarna i resp kommun. Kvartalsvisa
möten hålls i arbetsgruppen där de kommunala projektledarna är föredragande och de senaste
månadernas arbete utvärderas. Den övergripande avstämningen sker i styrgruppen som har
inbokade möten kvartalsvis. Region Hallands besöksavdelning har påbörjat ett arbete med att ta
fram en intern webbplats där all information om regionens besöksnäringsverksamhet som
trend/omvärldsanalyser, verktygslåda för företag mm. Allt material kring projektet ska
exponeras på denna webbplats. Region Halland har också egen personal för kommunikation
vilka säkerställer och kvalitetssäkrar informationsansvar kring material, inbjudningar och
annan kommunikation till företag och andra intressenter.
Hållbarhetsaspekterna som verktyg i projektet har ett stort fokus. Projektet, och en långsiktig
utveckling av naturturismen i Halland, är beroende av tillgången till sjöar, vattendrag, skogar,
vandringsleder mm. En viktig del i projektet är därför att säkerställa att företagen i sin
verksamhets- och produktutveckling har en god kunskap kring regler kring markägarfrågor,
användning av naturresurser och vad allemansrätten innebär. Det ska i projektet säkerställas
denna kunskap och information är en del i marknadserbjudandet till slutkunden. Region Halland
driver ett parallellt projekt med skogsägare för att fokusera på hur man kan utnyttja den
halländska skogsresursen så effektivt som möjligt. Här ser projektet möjligheter till
”korsbefruktning”.
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Det kommer att säkerställas att de kommunala projektledarna har god kunskap om
hållbarhetsaspekterna och kan lyfta dessa frågor vid företagsbesöken. I samtliga upphandlade
utvecklingsprocesser kommer ”en modul” kring hållbarhetsaspekterna ingå. Projektet
säkerställer därigenom en ökad kunskap kring hållbarhetsaspekterna generellt och även
specifikt inom branschområdet som exempelvis kunskap om allemansrätt, kommersiell
verksamhet på annans mark, utlandsfödda som resurs och tillgänglighetsaspekter som
exempelvis kollektivtrafik och tillgänglighet för rörelsehindrade.
En annan möjlighet till kunskapsöverföring är med ett ESF-projekt ”Hållbar kompetens i
Halland”. Det fokuserar bland annat på ”hållbart ledarskap” för att belysa möjligheterna med
unga och nyanlända som resurs för att utveckla ledarskapet kring dessa målgrupper. Bägge
projekten kommer genomföra en mängd företagsbesök. Vid varje besök genomförs
behovsanalyser av företagens utvecklingsbehov hos företag och dess anställda. Bägge projekten
kan hjälpa varandra att informera om projektens möjligheter och på så sätt rekrytera deltagare
till aktiviteter i de olika projekten. De olika insatserna i de olika projekten kan leda till
erfarenheter och slutsatser som kan vara till nytta för respektive projekt.
En utmaning i inlandet är kollektivtrafiken och möjligheten att kunna ta sig
besöksmålen/aktiviteterna i inlandet med så liten miljöpåverkan som möjligt. I projektet
kommer därför en kollektivtrafiksynkning göras mot besöksmålen för att identifiera brister och
eventuella möjliga förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten med kollektivtrafik. Anställda
från Region Halland i projektorganisationen samt anställda i kommunernas organisationer har
en god kunskap kring mångfald och jämställdhet. Vid anställning av kommunala projektledare
säkerställs att denna kunskap finns och kommer finnas som krav vid anställningsförfarandet.
Besöksnäringen i Halland sysselsätter ca. 4000 och har en ganska jämn könsfördelning (57/43
kvinnor/män) men med en stor övervikt av svenskfödda (75/25). Inom ledande position i
besöksnäringen är det dock en stor övervikt på män (72/28). Det är projektets mål att uppnå en
jämn könsfördelning i projektets olika aktiviteter.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation och
resultatspridning

Framtagande av
kommunikationsplan,
Kommunicera
projektinformation och resultat.
Resultatspridning sker via
befintliga kanaler som webb,
nyhetsbrev, sociala medier,
möten seminarier, event, tryckt
material
Slutredovisning inklusive
slutrapport. Spridning av
resultat genom bl.a
avslutsseminarium
Löpande uppföljning och
utvärdering av projektet mot
dess uppsatta mål och

Avslutsarbete

Utvärdering och lärande
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Startdatum Slutdatum
2020-01-01 2022-06-30

Kostnad

2022-06-30 2022-10-31

40 000

2020-01-01 2022-06-30

200 000

175 000
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Aktivitet

Beskrivning
förväntade resultatgenom
upphandlad konsult
Utveckling av hållbara
attraktiva
naturturismprodukter genom
inspiration, innovation och
produktutvecklingsprocesser
för vandring, cykling,
kajak/kanot, viltguidning mm

Externa tjänster Destinationsoch affärsutveckling inspiration,
innovationsprocesser och
produktutveckling inom
naturturism för framtagande
av internationellt attraktiva
produkter
Cykelvänlig
I seminarieform träffas
besöksnäringsföretag/destination identifierade företag längs
Hylteleden och Ätradalsleden.
Arbetet utgår ifrån befintliga
erfarenheter från
Kattegattledens
besöksnäringsföretag och
befintliga standarder från andra
cykelleder hur man utvecklar
cykelvänliga företag och
cykeldestinationer. Arbetet
utmynnar i
manualer/checklistor om
cykelturistens behov och
målgrupper för att säkerställa
kvalitet hos företagen längs
lederna. Träffarna ska också
bidra till erfarenhetsutbyte och
uppmuntra till samarbete
mellan företagen.
Affärsutveckling - utveckling av
Genom ett strukturerat
attraktiva cykelprodukter
produktutvecklingsarbete lär
sig företagen om
cyklingsturismens målgrupper
och behov. Utifrån denna
kunskap skapar företagen
attraktiva cykelprodukter för
nationella och internationella
cyklister. Arbetet sker i
seminarieform och med
upphandlade konsulter.
Destinations- och affärsutveckling Genom ett strukturerat
- utveckling av vandringsvänliga
destinations- och
destinationer och
produktutvecklingsarbete lär
besöksnäringsföretag och
sig företagen om vandringens
utveckling av attraktiva
olika olika målgrupper, dess
vandringsprodukter
behov och vad som utmärker
attraktiva
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-10-01 2022-03-31

2020-10-01 2022-03-31

100 000

2020-10-01 2022-03-31

200 000

2020-01-01 2022-06-30

200 000
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Aktivitet

Beskrivning

Affärsutveckling av
naturturismföretag

Ökad exportmognad
naturturismföretag

Externa tjänster digitalisering Försäljningskanaler
naturturism
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vandringsdestinationer. Utifrån
denna kunskap utvecklar de
identifierade potentiella
halländska
vandringsdestinationerna
attraktiva vandringsprodukter
för nationella och
internationella vandrare.
Arbetet kommer genomföras av
upphandlad konsult (typ
Kurbits).
Behovet av affärsutveckling
bland naturturismföretag i det
halländska
inlandet/landsbygden är
generellt stor. Denna insats ger
kunskap och verktyg för att
utveckla företags verksamhet.
Programmet syftar till att göra
verksamheten ännu mer
affärsmässig och lönsam.
Viktiga delar av
verksamhetsutvecklingen gås
metodiskt igenom med hjälp av
workshops och diskussioner.
Ett viktigt mål med aktiviteten
är fortsatt nätverkande och
samarbete mellan de
deltagande företagen. Denna
aktivitet riktar sig till företag
som inte specifikt riktar sig mot
cykel- och vandring ex. fiske,
kanot/kajak, viltskådning,
naturnära matupplevelser.
Denna aktivitet är ett
fördjupningsprogram för
företag som vill ta steget mot,
eller ta nästa steg på, en
internationell marknad. Syftet
med är att företaget ska bli
moget att producera,
marknadsföra, sälja och
leverera turistiska produkter
för andra marknader än den
svenska.
Utvecklingen av nya digitala
plattformar(Bokun, Viator, Get
your guide m. fl) ger

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-10-01 2022-06-30

300 000

2020-10-01 2022-03-31

300 000

2020-01-01 2022-06-30

200 000
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Aktivitet

Beskrivning

Externa tjänster hållbarhet

Projektorganisation RH
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naturturistföretag nya
möjligheter att nå sina kunder.
Användandet av dessa
plattformar blir allt mer
avgörande för företags
exponering och försäljning av
naturturismprodukter. Syftet
med de produktspecifika
seminarierna är att få en
förståelse för plattformarnas
betydelse för försäljning och
öka den halländska närvaron av
naturturistiska produkter på
plattformarna.
Hållbarhetens betydelse som
konkurrensmedel ökar. Gästens
medvetenhet om naturen,
klimatpåverkan, ekologisk och
social hållbarhet mm. är stor.
Hur ska företagen möta denna
medvetenhet och efterfrågan
och utveckla sin verksamhet för
att möta detta behov.
Aktiviteten genomförs genom
kommunspecifika upprepade
inspirationsseminarier kring
hållbarhet tas upp som
Markägarfrågor, allemansrätt,
kollektivtrafik, tillgänglighet
etc. I workshopform diskuteras
sedan fram kommunspecifika
grundstenar som ska ligga till
grund för en hållbar
naturturismsatsning i
respektive kommun.
Projektorganisation som ska
driva och delta i projektet;
Kommunala projektledare,
Huvudprojektledning,
projektekonom, kostnad inkl.
sociala avgifter

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-01-01 2022-06-30

300 000

2020-01-01 2022-10-31

3 897 515

version 1.0 160222

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
100
100
25

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
Externa tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och
lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i annat än
pengar
Summa totala kostnader

2020
1 241 400
700 000
40 000

2021
1 241 400
850 000
40 000

2022
200 700
425 000
10 000

Totalt
2 683 500
1975 000
90 000

40 000
832 061
2 853 461

60 000
832 061
3 023 461

20 000
134 521
790 221

2 853 461

3 023 461

790 221

120 000
1 798 643
6 667 143
0
6 667 143
0

2 853 461

3 023 461

790 221

0
6 667 143

Medfinansiering
Finansiär
2020
2021
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
1 700 000 1 800 000
Total offentlig
kontantfinansiering
1 700 000 1 800 000
Total offentlig finansiering
1 700 000 1 800 000

2022
500 000

Totalt
4 000 000

500 000
4 000 000
500 000 4 000 000

Total privat finansiering

0

Stöd
Finansiering
EU-medel

2020
1 141 384

2021
1 209 384

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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2022
316 088

40,00%
40,00%
40,00%
60,00%
0,00%

Totalt
2 666 856

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2-Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Kompetensutveckling för livsmedel 2020
Sökande organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

3 (8)

Ärendenummer 3

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Kompetensutveckling för livsmedel 2020
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
20203373
2019:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2020-01-01 – 2021-02-28
Västra Götalandsregion
Samtliga kommuner i Västra Götalandsregion
1 320 872
1 981 306
0
3 302 178
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Kompetensutveckling för livsmedel 2020 har som övergripande mål att stärka
konkurrenskraften hos små och medelstora (SMF) livsmedelsföretag i Västra Götalandsregion
genom nätverksbyggande aktiviteter och kompetensutvecklingsinsatser. Projektet kompletterar
Livsmedelsacceleratorns verksamhet och kommer bistå företagen med kompetensutveckling på
temat Hållbar produktion, Digitalisering & automation samt Hälsa och smak, med
utgångspunkten SMF:s identifierade kunskapsluckor och behoven från omvärlden. På sikt
förväntas projektet resulterat i att stärka FoU-kompetensen och förmågan att arbeta med
utvalda fokusområden hos målgruppen SMF.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Verksamheten är inte
till fullo ny för organisationen, samtidigt ändrar projektet format för insatserna genom att
fokusera på delvis nya områden. Projektet är en vidareutveckling av en pågående ERUF-satsning
där det har förts dialog med näringslivet som visar att det finns efterfrågan för de utvalda
insatsområdena. Projektet kommer arbeta med spridning av resultat och nå ut nationellt, men
det finns ingen konkretiserad plan för detta. Sökande bedöms ha den operativa, administrativa
och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet. Det finns inte direkt koppling till
EU:s Östersjöstrategi.
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

Meriterande urvalskriterier
0
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 6 poäng
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Projekt-PM
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Livsmedelsföretagen utgör Sveriges tredje största industrigren med en omsättning på 191
miljarder kronor. Antal anställda uppgår till 48 000 personer i de ca 4 600 livsmedelsföretag
som finns i Sverige. Småföretagen dominerar och endast cirka 650 företag har fler än tio
anställda. Den svenska livsmedelsindustrin är bred med allt från små lokala producenter till
globala jättar. Många av bolagen i livsmedelsbranschen har haft en positiv
omsättningsutveckling de senaste åren och under 2017 uppvisade branschen en
omsättningstillväxt på cirka 4%. Även om tillväxttakten är högre bland små och medelstora
bolag kommer den största delen av tillväxten i absoluta tal främst från större bolag.
Det finns ett generellt problem i branschen med kompetensutveckling och kännedom av
etablerade metoder för att öka innovationstakten i företag. Branschens företag har själva
identifierat kunskapsluckor inom Cirkulär mat, Digitalisering och automation samt Hälsa och
smak och den nationella livsmedelsstrategin lyfter det strategiska området kunskap och
innovation. Projektet kommer att arbeta med kompetensutveckling för att stötta små och
medelstora företag (SMF) mot hållbar tillväxt.
Efter nästan sex års av utvecklingsarbete har Livsmedelsacceleratorn (LivA) identifierat ett antal
luckor i innovationsarbetet hos SMF i livsmedelsbranschen. I VGRs program för livsmedel och
gröna näringar påtalas att utbildningsnivån generellt är låg i livsmedelssektorn jämfört med
genomsnittet i VG och belyser behovet av både kompetensförsörjning och kompetensutveckling
för att skapa hållbar tillväxt. För att branschen ska fortsätta att växa behöver den stöttas
underifrån och bygga kompetens i växande bolag.
I projektet ”Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen-BKL” (2017-2020)
har LivA jobbat med kompetensinsatser i områdena internationalisering, mervärde och
digitalisering. I det nya projektet ”Kompetensutveckling för Livsmedel 2020” är både val av
fokusämnen och format ändrat, där projektet ska fokusera på digitalisering och automation
specifikt och tillse att aktiviteterna innehåller former för erfarenhetsutbyte samt koppling till
FoU-aktörer. De utvalda fokusområdena är mer spetsiga och tydligare, mer avgränsade och
överensstämmer även med omvärldsanalyser gjorda i Livsmedelsstrategin, från Västra
Götalandsregionen och från Sweden Food Arena. I projektet kommer LivA bistå företagen med
kompetensutveckling på temat Hållbar produktion, Digitalsiering &amp; automation samt Hälsa
och smak genom att koppla ihop dem med forskning för att åstadkomma kunskapsbaserad
tillväxt.
LivA startade 2014 och ordinarie verksamhet är företagskontakter, mötesplatser, matchmaking
och lotsning till FoU-projekt och finansiering för SMF inom livsmedelsbranschen i VGR. Att en
referensgrupp bestående av representanter från målgruppen ska skapas för projektet är helt
nytt. Referensgruppens roll ska vara rådgivande genom att bistå med input gällande
målgruppens behov och önskemål som kan komma till nytt för projektet.

Skäl:
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SMF utgör en betydande del av livsmedelsbranschen, men har svårt för att växa själv och bli en
betydande del av tillväxten och nya arbetstillfällen. Med hjälp av kompetensutveckling kan
utvecklingen ske på ett hållbart sätt.
Orsaker:
1. Det saknas i många fall kunskap inom SMF som skulle kunna expandera verksamheten
med hjälp av innovation.
2. Det saknas enkla kanaler mellan kunskapsleverantörer så som forskningsinstitut och
SMF.
Följder:
1. Låg FoU-intensitet i företagen leder till försämrad konkurrenssituation och lägre
lönsamhet.
2. Företag med svag konkurrenskraft har även svårt att attrahera arbetskraft.
I de kompetensutvecklingsinsatser som kommer att genomföras inom ramen för projekt ska
företagen kopplas ihop med experter inom hållbarhetsområdet som går igenom allt från de
stora, bakomliggande villkoren för livsmedelsproduktion globalt, till hur företag här och nu kan
agera för att aktivt bidra till ett hållbart livsmedelssystem.

Omvärld och samverkan
Utmaningarna inom livsmedelsbranschen är inte regionspecifika utan nationella och ibland
internationella. Därför har projekt BKL undersökt utmaningar och behov i branschen via
rapporter, dialog med liknande verksamheter samt regionala och nationella strategier.
Samverkan i nätverk har utgjort grunden för kartläggningen av liknande verksamheter vilket
resulterat i identifierade samarbetsmöjligheter och projekt för bevakning. Omvärldsanalysen
har gett de tre temaområden; hållbarhet, hälsa och foodtech. Dessa kommer att lyftas inom de
tre områden som är i fokus för LivAs ”Kompetensutveckling för livsmedel 2020”.
Målgruppen behöver kunskap inom dessa ämnen för att utveckla sin konkurrenskraft. Samma
fokusområden har Sweden Food Arena (nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen
samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor), vilket borgar för
att kompetens inom dessa områden är efterfrågad från målgruppen.
I LivAs uppdrag ingår att samverka med andra aktörer. Detta görs lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt. Samverkan kan vara branschspecifik, men ibland branschöverskridande
baserat på vilka aktiviteter som ska arrangeras och vilka mål som ska uppnås. Projektet kommer
att fortsätta med att bevaka nationella aktörer genom nätverk och omvärldsspaning. I de fall det
är relevant kommer projektet att initiera dialoger för samverkan för att säkerställa projektets
relevans och kunskapsspridning. Ett exempel på nytta är att samarrangerade seminarier och
nätverksträffar, som projektet i perioden 2017-2019 gjort med Business Sweden.
Ett exempel på samverkan är att ingå i andra projekts styrgrupp för att kunna dela erfarenheter,
verktyg och kunskap, som projektet har gjort med Lokalproducerat i Väst. Från insatserna i BKL
som tex har varit inspirationsseminarium om digitalisering, exportprogrammet Steps-to-export,
ett exportnätverk, seminarium och workshops om sociala mervärden, hållbarbara förpackningar
med mera, tar projektet med sig flera erfarenheter och lärdomar. Bland annat att företagen
uttalar ett stort värde i att få träffa andra företag i liknande eller motsvarande situation samt att
aktiviteterna blir än mer tilltalande om företagen får ett case beskrivet för sig tillsammans med
informationen. I den utvärdering som VG-regionen lät göra under våren 2019, framgår att
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företagen anser att LivA fyller en funktion och de lyfter fram ökad kunskap och breddat nätverk
som viktiga bidrag till företagens utveckling.
Liknande verksamheter som ingår i nätverket SAMLA vittnar alla om goda erfarenheter i projekt
med kunskapsstöd och nätverk, att det stärker företagen i målgruppen. Projektet kommer
fortsatt ha en tät dialog med nätverket SAMLA för kunskapsutbyte och att försöka hitta
möjligheter till samverkansprojekt. Projektet kommer att följa satta rutiner från projekt BKL
kring kommunikation.

Koppling till det regionala näringslivet
Inom VGRs program för livsmedel och gröna näringar är det identifierat ett behov av mer hållbar
livsmedelsproduktion för att möta utmaningar inom klimat- och miljöområdet och för att möta
ökande kundkrav. LivAs har fått i uppdrag av VGR att stärka förutsättningarna för de små och
medelstora livsmedelsföretag som finns i regionen genom att bistå med rådgivning och
kompetensutveckling. Utifrån den utvärdering som VGR lät göra hos LivAs målgrupp framkom
att företagen anser att projektet fyller en funktion och att företagen är nöjda med satsningen.
Företagen menar att de genom ökad kunskap och fler kontakter inom livsmedelsbranschen ges
möjlighet att utveckla sina verksamheter. Det framkom också i utvärderingen att målgruppen
önskar att LivA agerar mer proaktivt mot företagen, att LivA utvecklar skräddasydda aktiviteter
riktade till vissa grupper av företag och att det finns en efterfrågan på att samla ihop företag till
träffar. Således ska vidareutveckling av projektet BKL innehålla en kartläggning av målgruppens
behov och sammansättning inför att nya aktiviteter startas. FoU-verksamheter är strategiskt
viktiga och ger stora spridningseffekter till övriga ekonomin. Att stärka FoU-resurserna och att
stärka samverkan mellan företag, kommun och akademi är ett önskemål från VGR. Projektet
bidrar till detta genom att de kompetensutvecklingsinsatserna som genomförs i projektet ska
vara baserade på vetenskap, för att åstadkomma kunskapsbaserad tillväxt i företagen.
Projektet är framtaget i tät dialog med projektets andra finansiär, VGR. Intervjuade företag och
företag som varit med i tidigare projekt, BKL, har gett värdefulla inspel till projektskapandet.
Projektet är baserat på behov som framförts av företag till Sweden Food Arena och behov
identifierade i VGRs utredning ”Utvärdering av resultat för målgruppen hos tre satsningar inom
livsmedelsområdet”.
Medlemmar i projektgruppen och styrgruppen har medverkat i en workshop för att fånga upp
erfarenheter till planering av projektet. Kompetensutvecklingsinsatserna ska bestå i tematiska
seminarium, workshop eller nätverk inom följande fokusområden: hållbar produktion,
digitalisering & automation, hälsa & smak.
Regionen jobbar långsiktigt och fokus ligger på utveckling av produktionen,
kompetensförsörjning och goda matvanor. Arbetet med den regionala strategin går hand i hand
med den nationella livsmedelsstrategin och har bl.a. mål som ”stärkt innovationskraft i VG
genom samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor” och ”ökad sysselsättning
med fokus på kompetensförsörjning, branschens attraktivitet och utveckling av små och
medelstora företag”. Projektet kommer att ha kontinuerlig dialog med VGR om projekts förlopp,
aktiviteter, resultat, etc. för att säkerställa att projektet bidrar till målen ovan. Det regionala
näringslivet och målgruppen kommer att vara med i projektet som deltagare i
utvecklingsinsatser och kommer att vara mottagare av resultaten som framkommer i projektet.
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EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Det övergripande målet är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och därmed
bidra till hållbar utveckling i Västra Götalands livsmedelsbransch.
Projektmål:
Projektet ska stimulera så att fler små och medelstora företag i Västra Götalands
livsmedelsbransch ska arbeta med utvecklingsprojekt inom hållbar produktion, digitalisering &
automation, hälsa & smak.
Delmål:
• Delmål 1: Små och medelstora företag som deltar i projektets aktiviteter ska erhålla ny
kunskap inom de utvalda fokusområdena hållbar produktion, digitalisering &
automation, hälsa & smak.
• Delmål 2: Erfarenhetsutbyten mellan företag som arbetar med de utvalda
fokusområdena ska formaliseras.
• Delmål 3: Små och medelstora företag som deltar i projektet ska ha erhållit nya
kontakter kopplade till FoU-verksamhet.
• Delmål 4: Förutom de tre delmålen kommer projektet även att arbeta med de
horisontella kriterierna som ett horisontellt mål i alla aktiviteter.
Aktiviteter som genomförs i projektet ska därför ha ett format som inkluderar
erfarenhetsutbyten mellan företag som arbetar med de utvalda fokusområdena (delmål 2).
Projektet ska i inventeringsaktiviteten utvärdera vilket format för respektive
kompetensutvecklingsinsats som är lämplig för att nå projektets mål och delmål så att
erfarenhetsutbytet görs på ett formaliserat sätt (tex nätverksform). I de
kompetensutvecklingsinsatser som projektet gör, kommer företagen att kopplas ihop med
sakkunniga experter inom de utvalda fokusområdena. Detta kan handla om experter inom
behovsområden såsom smak och sensorik, mikrobiologi och hygien, miljö etc., men även icke
livsmedelsspecifika kompetenser som IT, samhällsbyggnad och bioekonomi. Expertis kommer
även att hämtas från akademi och organisationer med motsvarande möjlighet att ge företagen
stöttning i FoU-arbete. På så sätt ska projektet bidra till att små och medelstora företag erhåller
nya kontakter kopplade till FoU-verksamhet (delmål 3).
Projektet kommer också att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling vilket ska
genomsyra alla delar av projektet. Mål för projektet är att rekrytering av personal, deltagande
företag och föreläsare ska ske med jämställdhet i fokus. Alla arrangemang som genomförs ska ta
hänsyn till tillgänglighet och likabehandling. Uppföljning och utvärdering av projektet ska
beakta i vilken mån alla aktiviteter uppfyllt även projektets horisontella mål.

Målgrupp(er)
Primär målgrupp:
Livsmedelsacceleratorn ska arbeta för samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig
sektor. Den primära målgruppen för satsningen är små och medelstora livsmedelsföretag i
Västra Götaland, som har en skalbar affärsmodell och tydlig tillväxtambition. Inom målgruppen
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ryms även entreprenörer (startup) och forskaridéer som kan kommersialiseras. Med
benämningen SMF avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och har en
årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner Euro. Totalt har 385 företag identifierats i denna
målgrupp, varav 107 är startups.
Under de senaste åren LivA fått en ökad efterfråga; vid ingången av 2017 var omfattningen 310
företag. Den stora tillströmningen kommer från startups (0 anställda), men procentuellt sett
växer startups, små (11 - 50 anställda) och medelstora (51 - 249 anställda) lika mycket.
Selektionen av målgruppen görs genom en kontinuerlig bedömning av företagens erbjudande,
organisation och marknadspotential, med syfte att kunna erbjuda relevant stöd. Några av de
sakerna som eftersöks är:
• Företaget har en produkt/teknik/tjänst som det finns ett reellt marknadsintresse för.
• Företaget förädlar en råvara eller har en produkt/teknik/tjänst inom
livsmedelsområdet.
• Det finns en innovationshöjd eller nytänk kring affärsidén.
• Affärsidén är skalbar eller har potential att bli skalbar och kan möta en bredare
marknad.
• Det finns en ambition/vilja inom organisationen att tillväxa och utvecklas.
• Affärsidén bidrar till eller har potential att bidra till en hållbar utveckling inom tex smak,
miljö- eller hälsoområdet.
Projektet gör inte skillnad på människor inom målgruppen gällande kön, etnicitet, sexuell
läggning, funktionsnedsättning, ålder eller religion. Projektets aktiviteter och kommunikation
ämnar vara helt inkluderande i sin form och uttryck och alla som faller inom målgruppen blir
inbjudna till aktiviteterna på lika villkor.
Sekundär målgrupp:
Sekundär målgrupp är andra företags- och innovationsstödjande organisationer. Här är
projektets målsättning att myndigheter och organisationer med ansvar för regional utveckling
via Livsmedelsacceleratorn erhåller ökad kunskap om livsmedelsbranschen och
livsmedelsföretagens specifika utmaningar och möjligheter, och samarbetar i större
utsträckning med varandra för att resursoptimera sina insatser.

Förväntat resultat vid projektavslut
Insatserna från projektet ska:
• Stärka målgruppens förmåga att arbeta med utvalda fokusområden.
• Stärka FoU-kompetensen hos målgruppen.
• Ge målgruppen ett utökat nätverk, vilket möjliggör fler affärer.
• Leda till ökad samverkan mellan regionala stödaktörer för resursoptimering.
• Hjälpa till att stärka regionens satsning på livsmedelsområdet och bidra till att regionen
ses som en föregångare nationellt.
• Ha tagit hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.

Förväntade effekter på lång sikt
Den övergripande målsättningen är att arbetet med LivA ska bidra till hållbar tillväxt (social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet) i livsmedelsbranschen i Västra Götaland, så som
utveckling av nya produkter, tjänster, processer och marknaden. Genom att kommunicera vilka
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finansiärer som står bakom LivA, kommer projektet att bidra till att stärka VG-regionens
position som en attraktiv region för livsmedelsföretag att verka i.
Effekterna av projektet bidrar också till att uppfylla VG-regionens och Länsstyrelsens mål i
Klimat 2030 där ett av fyra fokusområden är klimatsmart och hälsosam mat. Inom fokusområdet
nämns specifikt minskat matsvinn, vilket kopplar an till projektets fokusområde hållbar
produktion. Resultat och information från kompetensutvecklingsinsatserna ska spridas till
projektägare (RISE), målgruppen och samverkansparter för att öka kännedom om och förståelse
för nyttan och omfattningen med projektet. Nyttan för målgruppen är att resultaten (erhållen
kunskap/erhållet nätverk) ska bidra till tillväxt för företagen.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet ägs av RISE Research Institutes of Sweden AB, enheten Jordbruk och Livsmedel, och
ska utföras av redan befintlig personal knutna till LivA, bestående av en verksamhetsledare och
tre företagsutvecklare. Till projektorganisationen hör också personer som utgör stödfunktioner,
så som ekonomi, projektredovisning, projektkommunikation och eventsamordning. Samtliga är
anställda av RISE. Delar av personalen har arbetat med LivA sedan 2014, vilket borgar för
stabilitet i projektorganisationen.
Projektgruppen sammanträder en till två gånger per månad och har däremellan löpande dialog
och avstämningar gällande företagsbehov och insatser. Fokus för sammanträdena är att löpande
se till så att aktivitetsplanen följs och uppföljning av insats för att utvärdera utfall mot projektets
mål.
Verksamhetsledaren arbetar fulltid i projektet och ansvar för den dagliga driften i projektet och
att arbetet utförs enligt projektplan, rapporterar till styrgrupp och är projektets huvudsakliga
kontaktperson. Övriga projektorganisationen arbetar del av tjänst och ett antal sakkunniga
experter arbetar på timbasis vid kompetensutvecklingsinsatserna. Projektet ska också ha en
extern processledare som gör fortlöpande utvärdering och analys för att kvalitetssäkra
projektet.
RISE ska vara en aktiv projektägare med organisatorisk kapacitet och kompetens inom
branschområdet och bistå med utvalda personers expertis till LivAs arrangemang. Detta kan
handla om experter inom behovsområden såsom smak och sensorik, mikrobiologi och hygien,
miljö etc., men även icke livsmedelsspecifika kompetenser som IT, samhällsbyggnad och
bioekonomi. Expertis kommer även att hämtas från andra akademi och organisationer.
Styrgrupp
Kopplat till projektet finns en styrgrupp som ska säkerställa att verksamheten följer projektets
övergripande mål. Styrgruppen består av ledamöter som representerar företag i målgruppen,
finansiärerna
och
viktiga
samverkansparter
som
tex
branschorganisationer,
universitet/högskolor/forskningsinstitut (varav RISE har en plats i styrgruppen).
Till styrgruppsmötena är LivAs Verksamhetsledare adjungerad. Styrgruppen ska medverka i det
övergripande strategiska arbetet och ge input till verksamhetens inriktning, samt fungera som
ambassadörer för verksamheten. Styrgruppen träffas tre gånger per år.
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Referensgrupp
En referensgrupp ska skapas för projektet, bestående av representanter från målgruppen.
Referensgruppens roll ska vara rådgivande genom att bistå med input gällande målgruppens
behov och önskemål som kan komma till nytta för projektet. Information från referensgruppen
kan inhämtas digitalt eller genom dialog, enskilt eller i gruppform.
Jämställdhet och mångfald
LivA strävar efter att ha en jämn könsfördelning framåt i både arbetsgrupp och styrgrupp.
Beslutsfattande makt och inflytande ska vara jämnt fördelat mellan män och kvinnor och alla ska
ha samma möjlighet att påverka verksamheten. Kunskap om mångfald och jämställdhet finns
inom värdskapsorganisationen RISE och samtliga medarbetare i projektet är insatta i och ska
följa organisationens uppförandekod med riktlinjer för mångfald och jämställdhet.

Arbetssätt
LivA bedrivs sedan 2014 hos RISE Jordbruk och Livsmedel med syfte att stimulera hållbar
tillväxt genom att arbeta aktivt med att fånga upp företagens behov utifrån ett affärs-, teknikoch kompetensperspektiv.
Målgruppen är SMF i livsmedelsbranschen i VG och aktiviteterna som genomförs ska vara
efterfrågestyrda och behovsanpassade utifrån företagens specifika förutsättningar, vilket också
leder till ett tydligt engagemang från medverkande aktörer. Verksamheten ska vara dynamiskt
för att hela tiden matcha behov från företag och omvärld. LivA ska fungera som en strategisk
utvecklingspartner och erbjuda affärs- och kunskapsstöd med helhetsperspektiv samt stöd för
initiering och uppföljning av utvecklingsprojekt.
Fokus är alltid på samverkan med andra innovationsstödjande organisationer för att
resursoptimera. Projektet ska arbeta med resultatbaserat arbetssätt. Projektet ska utgå från de
önskade långsiktiga effekterna när mål, resultat och aktiviteter planeras. Det resultatbaserade
arbetssättet innebär att för att uppnå förväntade effekter finns det behov att projektet kan
uppvisa konkreta resultat och positiv trend.
I egna arrangemang (tex seminarium) ska projektet säkerställa att föreläsare/experter visar på
mångfald inom livsmedelsbranschen genom att lyfta fram kompetenta aktörer med olika
ursprung, bakgrund och könsidentitet. Genom att visa på mångfald och likabehandling ska
projektet bidra till att öppna upp för en bredare syn på att kompetenta aktörer inom
livsmedelsindustrin kommer i många olika former.
Verksamhetsledaren och projektägaren, dvs RISE, ansvarar för att resultaten sprids och används
efter projekttidens slut. Kopplat till projektet och till övrig verksamhet på RISE finns
projektkommunikatörer. Dessa funktioner kommer också att bidra till resultatspridning både
under och efter avslutat projekt. Meningen med denna spridning genom SAMLA t.ex. är att fler
projekt och organisationer ska kunna stötta företagen (målgruppen) i att arbeta med utvalda
fokusområden. Dessutom planeras att använda resultaten för att forma fortsatt verksamhet i
Livsmedelsacceleratorn för 2021 och framåt, och därmed bidra till att metoder för kunskaps och
kompetensuppbyggnad lever vidare.
Uppföljning, utvärdering och lärande är väsentligt i alla utvecklingsprojekt. LivA kommer att
arbeta med löpande uppföljning och utvärdering men också direkt efter aktivitet. Deltagarna
kommer efter varje aktivitet att få förfrågan om att anonymt delta i en utvärdering av
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aktiviteten. Svaren på dessa utvärderingar ligger till grund för projektets lärande och utveckling
och bidrar till att säkerställa att aktiviteterna är värdefulla för företagen och svarar till deras och
industrins behov. Efter varje event ska det också läggas tid för uppföljning och fortsatt
vägledning till de företag som deltog.
Uppföljning kommer även att ske gällande projektets hållbarhetsaspekter. Efter varje event
kommer deltagarna anonymt i utvärderingen få svara på om de upplever att bemötandet och
innehållet i aktiviteten uppmuntrar positivt till hållbarhet (miljö) och om deltagarna har känt sig
inkluderade gällande jämställdhet och mångfald. Projektet ska också ha en extern processledare
som gör fortlöpande utvärdering och analys för att kvalitetssäkra projektet.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Ansvarig för aktiviteten är
projektkommunikatören tillsammans
med Verksamhetsledaren, som vid
behov rapporterar till styrgruppen.
Kommunikationen ska vara anställd av
projektägaren och arbeta 20% under
hela projektet. Hela
projektorganisationen är involverade i
olika delar av aktiviteten. Projektet
kommer att arbeta efter en
kommunikationsplan som anger hur
och genom vilka kanaler olika typer av
information ska spridas. Alla i projektet
ska vara medvetna om
kommunikationsplanen. Extern
kommunikation och resultatspridning
är en viktig aktivitet i projektet för att
uppnå mål men framförallt för att
uppnå de förväntade effekterna och för
projektets överlevnad efter projektslut.
Aktiviteten är främst inriktad mot att
sprida information om projektet, bjuda
in till arrangemang och sprida kunskap
och resultat från arrangemang. Som
verktyg ska det användas i första hand
befintliga nätverk men även
uppsökande kontakter ska ske. En
annan viktig uppgift i aktiviteten är att
sprida information och kunskap till
närliggande verksamheter, andra
företagsstödjande organisationer samt
finansiärer för att stimulera intresse för
projektet och dess målgrupp.
Endast administrativt arbete, projektets
aktiviteter i övrigt har avslutats.

Avslutsarbete
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Startdatum
- Slutdatum
2020-01-01 2020-12-31

Kostnad

2020-01-01 2021-02-28

201 000

338 000
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande

Inventering/analys
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Utvärdering och avslut av projektet,
samt sammanställning av slutrapport.
Verksamhetsledare är ansvarig och
arbetar tillsammans med
Projektekonom för att sammanställa
nödvändig dokumentation.
En extern processledare (konsult)
kommer att anlitas i projektet.
Processledaren kommer att utveckla en
plan för löpande utvärdering och analys
för att kvalitetssäkra processen. Planen
tas fram i samarbete med
Verksamhetsledaren.
Utvärderingsmetoden som ska
användas är lärande utvärdering och
avsikten är att starta upp detta arbete
tidigt i projektet (då projekttiden
endast är ett år). Utvärderingen ska
syfta till att konstruktivt granska att
projektet har förutsättningar för att nå
önskade mål och effekter. Detta
omfattar även de horisontella målen för
projektet kring miljö, jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling.
Utvärderingen kommer att rapporteras
mot styrgruppen. Utvärderingen
kommer också att ge underlag för
projektstyrningen och särskilt hur
projektet ska arbeta mot en framtida
utveckling, inklusive utgöra underlag
för bedömning av nytta vid
implementering i ordinarie verksamhet.
I början av projektet genomför en
fördjupad inventering och analys av
målgruppens behov inom de utvalda
fokusområdena hållbar produktion,
digitalisering &amp; automation samt
hälsa &amp; smak. Inventeringen
kommer att göras av
projektorganisationen i nära samarbete
med den referensgrupp som upprättas
för området. Referensgruppen ska
omfatta representanter från
målgruppen. Analysen ska också
utvärdera vilket format för
kompetensutvecklingsinsatsen som är
lämpligast (givet målgruppens behov
och önskemål), tex seminarium,

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2020-01-01 2021-02-28

227 737

2020-01-01 2020-12-31

445 000
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Aktivitet

Beskrivning

Kompetensutvecklingsi
nsats i form av
seminarium, workshop
eller nätverk
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workshop eller nätverk.
Baserat på analysen kommer projektet
identifiera vilka samverkansparter som
är viktiga för
kompetensutvecklingsinsatsens
genomförande och inleda en dialog med
dessa gällande utformning av program.
Därefter påbörjas praktiskt arbete med
kompetensutvecklingsinsatsen; Datum
och program ska fastställas och
förankras med medverkande parter,
inbjudan skapas och sprids till
målgruppen. Bemanning av
projektorganisationen för
arrangemanget ska sättas och därefter
följer praktiskt arbete med
kompetensutvecklingsinsats, vilket
samordnas av eventkoordinatorn.
Målsättning med projektet är att små
och medelstora företag som deltar i
projektet ska erhålla ny kunskap inom
de utvalda fokusområdena hållbar
produktion, digitalisering &amp;
automation samt smak &amp; hälsa.
Projektet ska också leda till att
erfarenhetsutbyten mellan företag som
arbetar med de utvalda fokusområdena
formaliseras. Små och medelstora
företag som deltar i projektet ska ha
erhållit nya kontakter kopplade till
FoU-verksamhet. För att nå detta ska
projektet genomföra ett antal
arrangemang (seminarier, workshops
eller nätverk) riktade mot målgruppen.
Bakgrunden är att SMF utgör en
betydande del av livsmedelsbranschen,
men har svårt för att växa själv och bli
en betydande del av tillväxten och nya
arbetstillfällen. Orsaker bakom detta är
at det i många fall saknas kunskap inom
SMF som skulle kunna expandera
verksamheten med hjälp av innovation.
Det saknas också enkla kanaler mellan
kunskapsleverantörer (så som
forskningsinstitut) och SMF. Med hjälp
av kompetensutveckling kan
utvecklingen ske på ett hållbart sätt.
Skulle man välja att inte genomför

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2020-01-01 2020-12-31

1 580 000
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Aktivitet

Beskrivning

Projektledning
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dessa insatserna är följderna försämrad
konkurrenssituation och lägren
lönsamhet i företagen, vilket också
leder till att de kommer att ha svårt att
attrahera arbetskraft.
Kompetensutvecklingsinsatserna ska
utformas så att de inte innebär ett
selektivt gynnande av företag. Projektet
ska följa upp och utvärdera de
arrangemang som genomförts. Detta
ska ske genom enkät (digital eller
dialog, antingen för samtliga deltagare
eller ett antal utvalda) efter varje
arrangemang. Tanken är att genomföra
5 kompetensinsatser.
För övergripande och strategisk
styrning av projektet har projektet en
styrgrupp bestående av ledamöter som
representerar företag i målgruppen,
finansiärerna och viktiga
samverkansparter som tex
branschorganisationer, universitet,
högskolor, forskningsinstitut.
Projektägaren är ordförande i
styrgruppen. Styrgruppen träffas 3
gånger under projektperioden.
Projektet ska sträva efter en jämn
könsfördelning i både arbetsgrupp och
styrgrupp, så att män och kvinnor har
samma möjlighet att påverka
verksamheten. Verksamhetsledarens
uppgift är att leda projektet utifrån de i
ansökan planerade aktiviteterna samt
följa upp och rapportera utfallet av
dessa. Verksamhetsledaren kommer att
koordinera arbetsinsatserna utifrån de
olika personella resurserna i
projektorganisationen och på en
övergripande nivå styra det operativa
arbetet. Vidare är verksamhetsledaren
också ansvarig för att uppdatera
projektägare och styrgrupp rörande
eventuella avvikelser, genom
statusrapporter, riskanalyser och
underlag inför beslut.
Verksamhetsledaren ska ha ett uttalat
uppdrag att följa upp och driva
projektet mot de uppsatta

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad

2020-01-01 2020-12-31

510 000
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Aktivitet

Beskrivning
jämställdhets- och tillgänglighetsmålen.
Den ekonomiska uppföljningen och
rapporteringen genomförs av
projektekonomen tillsammans med
Verksamhetsledaren. Projektekonomen
sammanställer och levererar
ekonomiska underlag för rapporter och
ger information till Verksamhetsledare,
styrgrupp och ERUF. Projektekonomen
har ansvar att föreslå förbättringar i
ekonomiska rutiner för projektet samt
ett ansvar för att skapa rutiner i
projektet som gör att redovisningen
och revison fungerar på ett enkelt sätt
och är anpassat både till projektägarens
ekonomisystem och reglerna från
ERUF. Projektekonomen har också
ansvar att skapa rutiner för hantering
av fakturor och utbetalningar i
projektet, liksom administration av
tidrapporter för deltagarna.
Projektägaren har sedan tidigare ERUFprojekt upparbetade rutiner kring detta
som är väl fungerande.

Sida 14 (15)

Tillväxtverket

Startdatum
- Slutdatum

Kostnad
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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
50
50
8

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
- Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden
- Förädlingsvärde i små- och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.

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

2020
1 512 000
1 562 441
3 074 441
3 074 441
3 074 441

2021
112 000
115 737
227 737
227 737
227 737

Totalt
1 624 000
1 678 178
3 302 178
3 302 178
3 302 178

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2020

2021

Totalt

1 981 306
1 981 306

0
0

1 981 306
1 981 306

1 981 306

0

1 981 306

2021
227 737

Totalt
1 320 872

Stöd
Finansiering
EU-medel

2020
1 093 135

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%
60,00%
0,00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2-Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: AI.m 2.0
Sökande organisation: Högskolan Halmstad
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 4

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
AI.m 2.0
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 i Halmstad
Västsverige
20203384
2019:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2020-01-01 – 2022-04-30
Halland
Samtliga kommuner i Hallands län
1 640 055
2 460 000
0
4 100 055
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Artificiell intelligens diskuteras idag flitigt som en av de framtida tekniker som kan vara
avgörande för huruvida bolag kommer klara den hårda konkurrensutsättningen som
globaliseringen och digitaliseringen innebär. Det övergripande målet för projektet är att SMEföretag i regionen genom kunskap om AI-baserad tjänsteutveckling ska öka sin
innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket bidrar till ökad regional tillväxt. Projektmålet är
att fler SME-företag i regionen har ökat sin kompetens inom AI-området och har fått förståelse
för hur datadrivna beslut och artificiell intelligens kan bidra till stärkt konkurrenskraft.
Projektet kommer arbeta agilt med deltagande bolag i 3 omgångar för att lära, analysera,
utvärdera och implementera AI-driven tjänsteinnovation utifrån bolagens identifierade
utmaningar. Resultat som förväntas efter projektet är att de deltagande bolagen har fått ökad
kunskap om möjligheterna med AI och hur tekniken kan skapa konkurrens- och
hållbarhetsfördelar inom den egna verksamheten samt identifierat ett antal konkreta AImöjligheter. Förväntade effekter på längre sikt är en etablerad regional AI-hub som stödjer bolag
att arbeta strategiskt med AI-driven tjänsteutveckling. Detta förväntas leda till ökad
konkurrenskraft och tillväxt/nyanställningar hos bolagen genom nya tjänsteinnovationer.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Långsiktiga och
positiva effekter i enlighet med programmets mål och bedöms uppfylla samtliga urvalsprinciper
som är applicerbara på projektet. Projektet skapar nytta och utvecklingsmöjligheter för det
regionala näringslivet och främjar näringslivets medverkan genom aktivt deltagande av
företagsrepresentanter i styrgruppen och i projektets aktiviteter. Projektets styrka ligger i
tydligt formulerade insatser i en väl definierad målgrupp med konkreta mål och resultat i form
av en bestående AI-hub. Projektets verksamhet utgörs till övervägande del av att erbjuda
framtagen innovationsmodell hos lokala näringslivsaktörer och projektet har en tydlig
avgränsning mot ordinarie verksamhet. De tre hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och
jämställdhet beaktas i såväl planering som genomförande och utvärdering. Sökande
organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.
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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
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Halmstad Business Incubator AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Artificiell intelligens pekas ut som en framtida teknik som kan vara avgörande för att klara den
hårda konkurrens som globalisering och digitalisering innebär. Samtidigt är det få SME-bolag
som faktiskt förstår de fördelar och möjligheter som finns med AI och framförallt hur de själva
kan utnyttja tekniken som ett konkurrensmedel. Tjänstedesign baserad på AI innebär två stora
utmaningar för företagen: dels övergången från fysisk produkt till tjänst vilket ökar betydelsen
av design och upplevelse (user/customer experience), dels att ta till vara på de möjligheter som
datadrivna tjänsteplattformar, maskinlärande, data mining och liknande tekniker erbjuder vad
gäller affärsmodell, tjänsteerbjudande och intern organisation. AI-tekniken har en positiv
påverkan på miljön då den ger möjligheter att prediktera vissa utfall, arbeta med förebyggande
underhåll och optimera materialanvändning vilket bidrar till mer resurseffektivt arbete och
materialbesparing. Och tjänsteinnovationer baserade på AI kan ge nya digitala tjänster som
påverkar både konsumtionsmönster, affärsmodeller och materialåtgång hållbart.
Projektet kommer att ge företagen verktyg och konkreta åtgärdsförslag på hur AI kan bli ett
verktyg för resursoptimering som inte bara ökar tillväxten utan även ge dem förståelse för hur
de kan öka sitt hållbarhetsfokus och skapa nya konkurrensfördelar. Nya arbetssätt baserade på
AI, bör även ses ur ett etiskt och inkluderande perspektiv. I projektet belyses de etiska
aspekterna och bolagen påverkas att brett inkludera olika funktioner i AI-förändringsarbetet.
Exempel på frågor är:
- Vad innebär det i ett större perspektiv att klassificera och samla in data för ett visst
syfte?
- Hur påverkas vår organisation och hur säkerställs en kompetensförflyttning hos
medarbetare?
Detta ingår i det verktyg som används i projektets första del och fungerar som en
kvalitetsmarkör för att perspektivet alltid beaktas. Akademin för informationsteknologi är den
mest forskningsintensiva delen av Högskolan i Halmstad, och är indelad i Avdelningen för
intelligenta system och digital design (ISDD) och Avdelningen för beräkningsvetenskap och
elektronik för realtids- och inbyggda system (CERES). Det är ISDD som kommer vara den
drivande kraften i projektet. Här arbetar idag ca 50 personer med intelligenta system och ca 25
personer med tjänsteinnovation. Den dagliga verksamheten består av forskning, utbildning samt
samverkan. Högskolan har saknat ett strukturerat arbete för att nå ut och samarbeta med
regionala företag inom AI-området, så detta projekt skapar en möjlighet för högskolan att nå ut
med sin kompetens och därigenom stärka regionala företag.
HighFive är en business hub som ägs av Halmstad kommun men som har ett regionalt uppdrag.
Verksamheten består av bl a inkubatorer, mötesarena och en projektarena för att utveckla det
halländska näringslivet. En viktig del för projektarenan är att genom affärsutveckling och
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konceptualisering tillgängliggöra den kompetens som finns på Högskolan i Halmstad för
näringslivet. Inom hub:en rör sig ett stort antal entreprenörer och företag och det finns ett väl
etablerat samarbete med näringslivsbolagen i regionen. Projektet är förankrat både hos styrelse
och ägare, VD har medverkat i styrgrupp för piloten. Denna ansökan bygger vidare på AI.m. 1.0,
ett pilotprojekt som pågick under 2019. Syftet med piloten var att skapa en innovationsprocess
som bygger på de möjligheter som datadrivna tjänsteplattformar, maskinlärande, data mining
och liknande tekniker kan erbjuda i form av konkurrensfördelar kopplade till bolagens
affärsmodell, tjänsteerbjudande och interna organisation. Under piloten testades och
utvecklades vår innovationsmodell, där affärsutveckling, AI, servicedesign, innovation och
samverkan står i fokus, tillsammans med tre deltagande bolag. Samtliga bolag jobbar nu vidare
med att implementera och utveckla de lösningar som tagits fram och är uttryckligen mycket
nöjda med sin medverkan.

Omvärld och samverkan
Högskolan i Halmstad är medlem i "AI Innovation of Sweden" - ett nationellt centrum för AIbaserad forskning, innovation och utbildning. Genom detta och andra initiativ och bevakningar
tas kontinuerligt emot nyheter och utveckling inom området - vilket har använts i utformningen
av projektet och som fortsatt kommer att överföras till projektmedlemmarna och de
medverkande bolagen. Vinnovas rapport "Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle
- Analys av utveckling och potential" pekar på den stora potential som AI har i näringsliv och
offentlig sektor. Enligt rapporten pekar de flesta bedömningar på en tillväxtpotential som är
dubbelt så snabb med stort AI-utnyttjande i ekonomin jämfört med ett lågt AI-utnyttjande. En
konsekvens av detta är att de bolag som inte lyckas hänga med löper stor risk att bli
omsprungna. Det har kartlagts ett antal pågående initiativ att följa och utbyta erfarenheter med,
men inget som direkt arbetar med samma målgrupp i samma region som projektet avser.
I Halland pågår ett antal digitaliseringsprojekt (Indigo, Kickstart, Digiresan) men samtliga är
fokuserade på digitalisering generellt och inte AI specifikt. Alexandersoninstitutet i Varberg
driver projektet "Futures by design" som kan komma att komplettera AI.m. där syftet är att
stödja små och medelstora företag i att bli mer datadrivna. Inte heller detta projekt har ett
konkret AI-fokus, men det uttalade fokuset på datadrivna beslut skulle kunna komplettera AI.m.
Kontakt är etablerad och samverkansform kommer diskuteras under hösten. I övrigt är de
pågående projekt som drivs i Halland och Halmstad fokuserade på digitalisering och datadrivna
beslut samt AI specifikt inom hälsoteknik, exempel på detta är Digga Halland och AIWay. Här
finns redan etablerade kontakter och plan att utbyta erfarenheter. Unikiteten i AI.m. ligger i att
till en bred målgrupp SME kunna erbjuda spetskompetens inom AI/ML och tjänsteinnovation
tillsammans med innovativa processer och affärsutveckling och det stora fokuset på
implementationen och på riktigt hjälpa bolagen vidare i processen.
Nationellt har AI identifierats som ett viktigt svenskt utvecklingsområde och projektet kommer
fortsätta bevaka ett antal av dem: Big Data BTH, UmeAI och AI Competence for Sweden för att
nämna några. Projektet kommer även fortsätta bevaka den satsning som görs i Örebro och ur ett
hållbarhetsperspektiv den utveckling som sker inom ramen för AI Sustainability Center i
Stockholm. Här är ambitionen att väva in delar av den analys som projektet gjort för att stärka
innehållet och fokuset på de horisontella kriterierna genom projektet. På Högskolan i Halmstad
drivs två större AI-satsningar, AIWay och CAISR. AIWay är en internationell plattform för
hälsoinnovationer. Här utvecklas nya AI-baserade produkter och tjänster med fokus på ökad
innovationskapacitet genom att stötta samverkan mellan det regionala näringslivet, universitet
och offentlig sektor. Satsningen innehåller även en testmiljö som finansieras genom Europeiska
regionala strukturfonden samt region Halland och de halländska kommunerna. Här finns redan
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etablerat samarbete och stora möjligheter att dra nytta av varandras erfarenheter. Förutom att
AIWay till skillnad mot AI.m. riktar sig enbart mot hälsoinnovationer, finns en stor skillnad i
projekten i det uttalade tjänsteinnovationsperspektivet. EU:s finansiering via regionala
utvecklingsfonden är den finansiering som kommer att möjliggöra projektet, vilket redan i detta
stadie kommunicerats till intressenterna. I den kommunikationsplan som tas fram kommer
finnas tydliga riktlinjer för hur EU¿s medverkan i och finansiering av projektet alltid skall
tydliggöras. En specifik grafisk profil för projektet kommer att komplettera
kommunikationsplanen vilken innehåller tydliga instruktioner för användning av logotyper i
kommunikationen som skapas i projektet.

Koppling till det regionala näringslivet
Oomvärldsanalysen visar att det nationellt finns stor potential med AI, dessutom ett stort behov
för företagen att lära sig mer om hur AI kan stödja och utveckla företagens verksamhet.
Begränsad AI-kompetens på ledningsnivå och hos medarbetare gör det svårt att utveckla AIbaserade affärs- och verksamhetsmodeller och är verksamhetsnyttan inte tydlig uppfattas inte
AI-kompetens som en viktig faktor för värdeskapande och effektivitet, vilket påverkar
rekryteringsmönster och kompetensutveckling. Vidare påverkar datatillgång och möjligheter att
kombinera olika data vilka tillämpningar och vilka AI-baserade produkter och processer som är
möjliga att utveckla. Om företagen inte lär sig detta har de svårare att stå sig i konkurrensen
vilket bör betraktas som en stor risk för det halländska näringslivet. Det är med utgångspunkt i
detta behov som AI.m. har formats genom ett pilotprojekt, där det regionala näringslivet deltog
och i vilken det togs fram en innovationsprocess som bygger på att utifrån företagets befintliga
datatillgångar utveckla affärsmodeller och prototyper på nya tjänster och processer med hjälp
av personer med AI-, tjänsteinnovations- och affärsutvecklingskompetens. Piloten och
kommunikationen kring denna, t ex presentationer av piloten för Halmstads, Laholms,
Falkenbergs och Varbergs näringslivskontor och näringslivsutvecklare, har bekräftat behovet
hos företagen. Det har även utförts en rad företagsbesök av tilltänkt projektledare samt AIexpert, vilket bekräftar behovet ytterligare. Det finns ett stort intresse och det har redan
identifierats bolag som anmält intresse att vara med i denna fortsättning där projektet vill föra
ut innovationsprocessen bredare men även vidareutveckla den i vissa steg utifrån de lärdomar
som finns från piloten. De Halländska SME som utgör målgrupp för projektet kommer bjudas in
till inspirationsträffar och erfarenhetsutbyten. Ur denna krets kommer sedan ett antal SME att ta
rollen som deltagare där företagen får genomgå innovationsprocessen med stöd av AI-,
tjänsteinnovations- och affärsutvecklingskompetens på högskolan och i andra bolag. Dessa
deltagande företag kommer också att vara mottagare av resultat, i form av prototyper som
utvecklas inom innovationsprocessen. Vidare kommer dessa företag även vara med och
finansiera genom en deltagaravgift på 10.000 kr per företag, för att säkra engagemang och
förankring inom företagen. Utöver företagen i målgruppen kommer även regionala designbyråer
ingå som utförare i projektet, dessa bolag kommer att upphandlas inom projektet.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet har inte någon direkt koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet är att små och medelstora företag i regionen genom kunskap om AIbaserad tjänsteutveckling ska öka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket bidrar till
ökad regional tillväxt. Projektmålet är att fler små och medelstora företag i regionen har ökat sin
kompetens inom AI-området och har fått förståelse för hur datadrivna beslut och artificiell
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intelligens kan bidra till stärkt konkurrenskraft. Projektmålet kommer följas upp av styrgruppen
genom en skattning av samtliga deltagande bolag innan och efter medverkan i projektet.
Skattningen kommer att göras utifrån EO-parametrarna (entrepreneurial orientation)
tillväxtvilja, nätverkskapacitet och organisatoriskt stöd med underliggande frågor direkt
kopplade till dataförståelse och AI. Projektet kommer även att göra en övergripande
kompetenskartläggning av samtliga bolag som deltar på våra inspirationsworkshops.
Delmål 1: Små och medelstora företag i regionen som deltar i projektet ska ha genomgått den
föreslagna AI-innovationsmodellen och kartlagt ett antal affärsmöjligheter. Delmålet kommer
mätas löpande under projektet och följs upp efter varje genomförd etapp med berörda företag.
Varje steg i modellen ger olika utdata/dokumentation vilka kan tjäna som mätpunkter. T ex
kommer material produceras i form av dokumenterade projektmöjligheter, kundresekartor,
datainventering och slutligen prototyper vilka kan utvärderas mot slutanvändare.
Delmål 2: Små och medelstora företag i regionen som deltar i projektet har identifierat sina
kompetensbehov inom AI och fått stöd att utveckla dessa genom strukturerat samarbete med
studenter, lärare och forskare från högskolan. Mätning kommer ske löpande under projektet och
följs upp efter varje etapp genom att notera antalet företag som tar in studenter och/eller
forskare som stöd i sin verksamhetsutveckling.
Delmål 3: Små och medelstora företag i regionen som deltar i projektet har tagit fram en
roadmap och strategi för sin fortsatta AI-resa, som planeras ske antingen genom egen
investering eller externt sökt finansiering. Mätning kommer ske löpande under projektet och
följs upp efter varje etapp genom att notera vilken typ av finansiering som företagen siktar att gå
vidare med.

Målgrupper
Primär Målgrupp
Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Halland som vill ta till vara på
möjligheten att utveckla sin verksamhet med hjälp av AI-baserad tjänsteutveckling, där
datadrivna beslut och AI erbjuder en outnyttjad möjlighet. För att säkerställa en meningsfull
utkomst bör vidare dessa företag ha en tillräckligt väl utvecklad digital mognad i form av t ex
tillgång till data om verksamhet och/eller kund. Vidare krävs att ledningen har ett engagemang
och en vilja på att utforska de möjligheter som AI erbjuder för att utveckla verksamheten och
därmed även avsätta tid för nyckelpersoner och sig själva att delta.
Bolagen kommer vid första tillfället att bedömas efter metoden Entrepreneurial Orientation
(EO), en modell som tagits fram i tidigare projekt "StartUp Board" tillsammans med forskaren
Jonas Gabrielsson. Metoden innebär att de medverkande bolagen skattas efter parametrarna
Tillväxtvilja, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt stöd vilka ingår i EO. Bolagen som deltar bör
ha en hög tillväxtvilja, vilket mäts genom korta intervjuer innan urvalet, och ett högt
organisatoriskt stöd när det kommer till att driva igenom de förändringar som definieras, vilket
säkerställs genom att ställa krav på ledningsgrupp att delta i projektet. Däremot behöver
bolagen idag inte besitta en AI-kompetens eller ha tillgång till resurser i form av anställda
utvecklare eller dataanalytiker utan detta hoppas projektet kunna påverka under
genomförandet och det är även denna förflyttning som projektet ämnar mäta. EO-modellen
kommer fungera dels som urvalsmodell men även för att mäta den önskade förflyttning som
projektet önskar uppnå i bolagen.
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Sekundär Målgrupp
För projektet har vi identifierat tre sekundära målgrupper:
- Den första är studenter som genom projektet ges möjlighet att arbeta praktiskt med
autentisk AI-utveckling och tjänsteutveckling vilket gör dem mer rustade för att möta
arbetslivet. De mest relevanta studenterna för att delta är studenter som går DDIprogrammet (Digital design och innovation) samt professionsutbildningar som
civilingenjörsprogrammen i datateknik och intelligenta system.
- Den andra är designbyråer som genom projektet ges möjlighet att bygga nätverk och
koppla ihop med framtida kunder, samt utveckla sin erfarenhet och kompetens inom AI.
- Den tredje är forskare vid högskolan som genom projektet dels ges möjlighet att bygga
relationer med näringslivet för framtida forskningsansökningar, dels ges möjlighet att
samla in data för att beforska AI- och tjänsteinnovation utifrån ett
implementeringsperspektiv samt ta del av goda exempel när det gäller AIbaserad
tjänsteutveckling.

Förväntat resultat vid projektavslut
1) De deltagande bolagen har efter genomgången innovationsprocess fått ökad kunskap om
möjligheterna med AI och hur tekniken kan skapa konkurrens- och hållbarhetsfördelar inom
den egna verksamheten för att öka tillväxten. De har identifierat ett antal konkreta AImöjligheter samt innoverat och vidareutvecklat minst en av dessa möjligheter.
2) De deltagande bolagen har en plan för hur de ska komma vidare med AI-implementationen i
den egna verksamheten och förstår vilka resurser som kommer krävas för att driva igenom den
planerade förändringen.
3) De deltagande bolagen har fått förståelse för vikten av ett inkluderande förhållningssätt till
arbetet med att implementera AI i verksamheten. De har genom innovationsprocessen utfört en
riskanalys kopplad till de möjligheter som de kartlagt.
4) Att ett antal studenter och forskare har blivit kopplade till de medverkande bolagen för att
konkret hjälpa dem framåt på sin AI-resa men även för att ytterligare kompetenshöja de
medverkande bolagen efter projektets slut.
5) Att AI.m. Hub är en naturlig mötesplats dit bolagen som deltagit i projektet kan vända sig då
det uppstår utmaningar i den påbörjade AI-förflyttningen. En plats där projektet kan hjälpa till
att koppla på relevanta kompetenser och matcha bolag med liknande utmaningar.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet är en modell för en regional AI-hub som efter projekttidens slut har ambitionen att bli
en permanent AI-hub. Denna ska upprättas och drivas i samverkan mellan HighFive och
Högskolan och genom de resultat som uppnåtts i projektet kunna distribuera och matcha
utmaningar kopplade till AI med varandra och med andra behövda kompetenser. I denna
regionala miljö kommer finnas en högre beredskap för att hjälpa bolag att arbeta strategiskt
med AI-driven tjänsteutveckling och även få fortsatt hjälp med att utveckla detta. Ambitionen är
att den nya förståelsen för de tillväxt- och hållbarhetsmöjligheter som de medverkande bolagen
kommer få genom att applicera AI-driven tjänsteutveckling - på sikt - tillsammans med de
studentkopplingar som kommer göras, leder till att nya kompetenser anställs i bolagen.
Kompetens som kommer öka bolagens förmåga att fullt ut driva igenom den förändring de
planerar och som på sikt kommer bidra till den ökade hållbara tillväxten. Genom att fler bolag
anställer studenter och/eller andra experter med kompetens inom tjänstedesign och AI,
kommer regionen även i högre grad få behålla högre utbildade studenter, vilket idag är en
utmaning då de ofta flyttar till storstäderna. Genom att skapa inspirerade storys om de bolag
som är med i projektet och sprida dessa brett, vill projektet skapa en nyfikenhet och ett större
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intresse för näringslivet att påbörja sin förändringsresa med AI som bas. Något som projektet
vill ska bidra till att bolag i regionen även efter projektet kommer söka sig till AI.m. Hub för att få
en innovationsinjektion och söka ny kompetens inom området. Tjänstedesign som angreppssätt
i processen bidrar till deltagande och samskapande, vilket är förutsättningar för högre grad av
tillgänglighet och demokratisering av kunskap.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet är ett samverkansprojekt där Högskolan i Halmstad står som ansvarig part och
stödmottagare och HighFive är samverkanspart. Högskolan i Halmstad har genom
projektledaren det övergripande ansvaret för projektet och kommer hantera ekonomi,
inköp/upphandling samt rapportering till Tillväxtverket.
Den operativa projektledaren kommer vara anställd av HighFive. HighFive ansvarar vidare för
genomförande av innovationsprocessen men med expertmedverkan inom AI och
tjänsteinnovation från Högskolan. HighFive ansvarar för rekrytering av bolagen, spridning,
marknadsföring och spridning samt för stöd till bolagen. Projektledaren ansvarar för det
strategiska arbetet, samt att projektet uppnår mål och håller en hög kvalitet. Ansvarar även för
att budget, projektplan och aktivitetsplan följs. Operativ projektledare ansvarar för att operativt
driva projektet och säkerställa att projektmålen uppnås. Ansvarar för att säkerställa
implementationen och måluppfyllnaden av de horisontella kriterierna och även för den
strategiska dialogen med de medverkande bolagen och för att lärandet i den agila processen
kontinuerligt förs vidare framåt för bästa utväxling för projekt, medverkande parter och bolag.
Ansvarar för det att driva igenom innovationsprocessen, rekrytera bolagen och spridning.
Funktionen är redan upphandlad, finns i HighFives organisation och kommer vid projektstart att
projektanställas på HighFive.
Ekonomi samt inköp/upphandling ansvarar för ekonomin i projektet, budgetering, redovisning,
analyser/prognoser, uppföljning samt rapportering till Tillväxtverket. Allt upphandlingsansvar
åligger stödmottagaren tillika Högskolan i Halmstad ansvar, där befintliga rutiner används vid
varje upphandling. Personal för resursen finns redan anställd på Högskolan.
Projektadministration och projektkoordinator ansvarar tillsammans med projektledaren och
projektekonom för regelbunden rapportering till tillväxtverket och annan koordinering med
medverkande bolag och andra parter. Redan anställd. Personal för resursen finns redan anställd
på HighFive.
Kommunikatör ansvarar för kommunikationsstrategin och löpande uppdateringar. Ansvarar för
webb, sociala medier, pr-kontakter och nyhetsbrev. Personal för resursen finns redan anställd
på HighFive.
Specialistkompetenser inom AI och Service Design ansvarar för att säkerställa kvalitet och
kompetensutveckla nyckelpersoner i projektet. Fungerar som bollplank till affärsutvecklare och
projektledare under arbetet med bolagen. Sitter med i styrgrupp och advisory board för ett
effektivt och fungerande arbetssätt. Personal för resursen finns redan anställd på Högskolan i
Halmstad.
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Affärsutvecklare medverkar på inspirationsdagar, business- och service design delarna.
Ansvariga för att arbeta fram den strategiska planen för respektive bolag. Resurser är redan
upphandlade av HighFive.
Designbyrå ansvarar för UX-designdelen samt presentation och genomgång av prototyper till
bolagen. Resurser kommer att upphandlas inom projektet.

Arbetssätt
I projektet kommer arbetet ske agilt tillsammans med deltagande bolag i 3 omgångar (5,5,10 st)
för att lära, analysera, utvärdera och implementera AI-driven tjänsteinnovation grundat i
bolagens identifierade utmaningar. Varje omgång inleds med en inspirationsworkshop som även
fungerar som rekryteringsplattform och spridningsevent. Stor vikt kommer läggas vid att
säkerställa att bolagen har en förståelse och kunskap om hur de implementerar AI-arbetet i den
egna organisationen. Erfarenheterna från piloten har gett att detta är nödvändigt för att arbetet
skall leva vidare efter projektet. Projektgruppen består av projektledare, projektkoordinator, AIexpert, tjänsteinnovationsexpert och affärsutvecklare. Genom att arbeta i en grupp bestående av
personer med olika kompetens och erfarenheter kan projektet hela tiden utveckla både bolag
och process utifrån olika perspektiv. Efter varje omgång sker en förbättringsworkshop där
projektetägarna systematiskt diskuterar process- och metodförbättringar tillsammans med
bolagens resultat och reflekterar över dessa, detta görs i arbetsgruppen men även i styrgruppen
där beslut tas på vilka förbättringar som bör implementeras innan nästa omgång.
I denna process blir även arbetet och uppföljningen av de horisontella kriterierna en viktig del
för att löpande säkerställa att projektet arbetar med dessa på ett framgångsrikt sätt. Projektet
kommer att använda sig av ett gemensamt projekthanteringssystem där samtlig dokumentation
från arbetet med bolagen och processen kommer samlas, detta delas och läses av alla behöriga.
Här finns även möjlighet att ställa frågor till berörda partner under arbetets gång - för att
säkerställa kvaliteten, hantera eventuella utmaningar snabbt samt samla ihop material till
förbättringsarbetet. Då det kan uppstå komplexa frågeställningar för enskilda bolag kommer
projektet att upprätta en advisory board som kan vara behjälpliga under arbetet med bolagen.
Detta advisory board är till för specifika AI/ML- och tjänsteinnovationsfrågor om
problemställningen eller möjligheterna för företaget behöver ytterligare perspektiv från
referenspersoner.
Projektet är ett samverkansprojekt där båda parter kommer att delta i samtliga aktiviteter med
bolagen, förutom UX-delen som leds av en designbyrå. Detta arbete kommer dock att följas upp
av båda samverkansparter i en gemensam erfarenhetsworkshop med bolagen samt ovan
nämnda utvärderingsworkshop med samtliga projektmedlemmar efter varje omgång. På detta
sätt ämnar projektet hålla alla inkluderade och informerade samt gemensamt utveckla projektet
över tid. En styrgrupp med medlemmar från HighFive, Högskolan i Halmstad, Region Halland
samt näringslivsrepresentanter kommer att tillsättas vid projektstart. Styrgruppen kommer
träffas 3 gånger per år, innan och efter processen med bolagen. En kommunikationsplan
kommer i vanlig ordning att upprättas direkt vid projektstart. Här läggs planen upp för hela
projekttiden och innefattar allt från content-strategi till kanaler, events, sociala medieplan etc.
Detta inkluderar även framtagning av grafisk profil med tydliga instruktioner kring hur EUlogotypen ska användas i allt kommunikationsmaterial. Stort fokus kommer ligga på att bygga
storys om de deltagande bolagen för att inspirera andra att göra samma sak. Projektaktörerna
avser att själva utvärdera projektet genom att sammanställa dokumentation från genomförda
aktiviteter kompletterat med intervjuer och resultat från de workshopar som genomförs efter
varje omgång. Styrgruppen kommer ha en viktig roll inom utvärderingsarbetet.
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Projektet fokuserar främst två hållbarhetsperspektiv, dels hur AI-tekniken kan bidra till att
minska bolagens miljöpåverkan, dels etiska perspektiv på klassificering och kategorisering av
data. Det senare handlar om hur medarbetare och kunder påverkas av nya processer och
tjänster, där det är viktigt att dessa blir inkluderande och icke-diskriminerande. Inom projektet
kommer projektet arbeta både med verktyg som skall säkerställa att perspektiven alltid finns
med i utvecklingsarbetet.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation
och
resultatspridning

I projektet används HighFives kommunikatör
som under hela projektperioden kommer
öronmärka tid för kommunikation i AI.m. Resultat
och erbjudande kommer kommuniceras via webb,
sociala medier, filmer, trycksaker, regional press
och genom vår mötesplats. Stort fokus kommer
ligga på att bygga storys om de deltagande
bolagen för att inspirera andra att göra samma
sak. Projektet kommer delta på
näringslivsbolagens event i de olika kommunerna
samt kommunicera via deras respektive kanaler
för bästa räckvidd. Under projekttiden kommer 3
inspirationsevents (AI-dagarna) hållas, vilka
kommer att fungera både som
marknadsföringskanal och rekryteringsplattform
men även spridningsevent, inspiration och
kompetensutveckling. Inför och under dessa
events kommer projektet även marknadsföra och
sprida redan uppnått resultat. Projektet kommer
även att sprida information via HighFives redan
etablerade koncept Lunch &amp; Learn, där fokus
kommer ligga på de horisontella kriterierna.
Projektet kommer även att ta fram en grafisk
profil som kompletterar kommunikationsplanen
med tydliga instruktioner kring hur EU-logotypen
ska användas i allt kommunikationsmaterial.
Detta rör allt från hur vi kommunicerar på events
till våra nyhetsbrev, specifika mailsignaturer,
mallar för rapporter, presentationer etc. För att
marknadsföra projektet, kompetensutveckla vårt
nätverk och deltagande bolag samt sprida
resultatet kommer vi att AI.m. News - ett
nyhetsbrev som både informerar och inspirerar
om trender inom AI men även som berättar
storys om de bolagen som deltar i projektet. Detta
kommer skickas ut till våra nätverk 4 gånger/år.
Lönekostnader för genomförande av
projektrapportering och projektavslut.
Utvärdering, lärande och kunskapsöverföring

Avslutsarbete
Utvärdering och
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Startdatum Slutdatum
2020-01-01 2021-12-31

Kostnad

2022-01-01 2022-04-30
2020-02-15 -

418 810

489 999

326 646
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Aktivitet

Beskrivning

lärande

kommer att ske kontinuerligt i projektet då vi hela
tiden jobbar iterativt för att utveckla processen
och modellerna under hela projekttiden. Extra
fokus kommer att ligga på de horisontella
kriterierna för att säkerställa att detta perspektiv
alltid finns med i alla delar. För att säkerställa att
projektets alla huvudkompetenser finns med i
utvärderingen och lärandet kommer vi att hålla en
erfarenhetsworkshop med de deltagande bolagen
efter varje omgång. Resultatet av detta kommer vi
sedan att inkludera och utgå ifrån i en
projektutvärderingsworkshop som även den
kommer hållas efter varje omgång. Här ligger
fokus på att utvärdera och utveckla processen och
verktygen samt att komma med förslag på
förbättringsåtgärder som sedan diskuteras vidare
och beslutas i styrgruppen. Det utvecklade
konceptet tas vidare in i nästa omgång med bolag
och lärdomarna kommuniceras i våra kanaler och
till alla som jobbar i projektet. Projektledningen
ansvarar även för att bevaka och samla in
information och trender inom området som även
dessa distribueras ut via våra kanaler och
nyhetsbrev. Projektet kommer även att ta fram en
film i slutet av projektet som över tid beskriver
projektet och dess lärdomar på ett utvecklande,
inspirerande och kommunikativt sätt. Eftersom
flera bolag går igenom programmet finns även
möjlighet till lärande mellan bolagen. Vissa av
aktiviteterna sker med flera bolag i rummet
(inspirationstillfället) och workshop, samt då
lösningskoncept innan utvärdering. Detta bidrar
till kunskapsöverföring och nätverkande mellan
regionens företag från olika branscher. Slutligen
får högskolans forskare möjlighet att utifrån
bolagens problemställningar skapa och applicera
nya designverktyg och -metoder specifikt
framtagna för AI-driven tjänsteinnovation, som
sedan kan valideras och användas inom ramen för
nya och pågående forskningsprojekt, samt arbetas
in i kurser och publikationer som hjälper
högskolan att bidra med ny kunskap till
omvärlden.
Projektuppstarten kommer att innehålla ett antal
komponenter för att säkerställa en så bra och
effektiv start som möjligt. En fördjupad
omvärldsanalys kommer att göras och rutiner,
mallar och projekthanteringssystem kommer att

Uppstart av
projekt
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Startdatum Slutdatum
2021-12-31

Kostnad

2020-01-01 2020-02-15

210 000
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Aktivitet

Beskrivning

Arbete med att
inkludera och
utveckla arbetet
med de
horisontella
kriterierna

Rekryteringsaktiviteter,
Kartläggning &
Inspirationsworkshop
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sättas upp. En detaljerad tidsplan och budget
kommer att tas fram och presenteras på det första
styrgruppsmötet. Rekryteringsplan,
kommunikationsplan och grafisk profil kommer
tas fram vilket står beskrivet nedan liksom arbetet
med att säkerställa de horisontella kriteriernas
genomsyrande av projektet.
Vad innebär det i ett större perspektiv om vi
klassificerar och kategoriserar data på ett visst
sätt, hur påverkar AI vår organisation och hur
säkerställer vi en kompetensförflyttning hos
medarbetare som påverkas både direkt och
indirekt. Alla dessa aspekter är del av det verktyg
som vi använder oss av i projektets första del och
fungerar som en kvalitetsmarkör för att
perspektivet alltid finns med i diskussionen. Vi
kommer att kompetensutveckla oss själva och
fortsätta utveckla våra processer genom att ta del
av den erfarenhet och kunskap som finns på AI
Sustainability Center i Stockholm. Ett besök i
inledningen av projektet kommer att göras för att
etablera en kontakt och sedan fortsatt följa och
lära av deras arbete under projekttiden.
Rekryteringsaktiviteterna har ett par parallella
syften. Dels att säkerställa att vi har tillräckligt
många intresserade bolag att jobba med under
projektet, men även för att väcka nyfikenhet och
intresse för AI samt att de bolag vi väljer ut har
rätt förutsättningar för att ta prototyperna och
lärdomarna vidare. Aktiviteterna kommer att
bestå av företagsbesök, att kontakta de 20-tal
bolag som redan visat intresse för att medverka
men inte fick plats under piloten samt att delta på
ett få antal utvalda näringslivsevent och genom de
inspirationsevent/kickoffer som vi kommer bjuda
in till. Alla bolag som deltar i
inspirationsworkshopen kommer vi att
kartlägga/skatta utifrån EO och datamognad,
denna modell kommer tas fram tillsammans med
expertis under första delen av aktivitetsperioden.
Denna skattning kommer sedan att ligga till grund
för det urval vi gör och den mätning i förflyttning
som vi ämnar göra med alla som deltar i
innovationsprocessen. Urvalet görs för att vi innan
varje omgång ska välja ut 5+5+10 bolag som vill
vara med i processen och som vi tror är mest
lämpade för bästa resultat.
Inspirationsworkshoparna har ett antal syften:

Tillväxtverket

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-01-01 2021-12-31

211 000

2020-02-15 2021-09-15

312 600
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Aktivitet

Beskrivning

Innovationsprocess

Business Design
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Dels att inspirera de medverkande bolagen till att
medverka i innovationsprocessen, att sprida den
erfarenhet som vi som projektägare och
framförallt de deltagande bolagen fått för att
inspirera andra att delta, skapa ett forum för
erfarenhetsutbyte och nyfikenhet för AI/ML och
tjänsteinnovation. Vi kommer även att använda
tillfällena för att informera om vikten av och
inspirera företagare att reflektera över
hållbarhetsaspekterna och de etiska
utmaningarna som finns kopplade till AI. Vi
kommer ha 3 stycken
inspirationsworkshops/seminarium under
projekttidens gång.
Detta perspektiv spänner över strategisk Business
Design, människocentrerad Service Design och
rendering av prototyper (UX Design) som sedan
utvärderas. I varje del (inspiration, business
design, service design och UX design) medverkar
personer med erfarenhet inom olika
kompetensområden (affärsutveckling och strategi,
AI och tjänsteinnovation, interaktionsdesign och
UX). Genom innovationsprogrammet används ett
agilt och lärande arbetssätt där uppföljning,
utvärdering och lärande sker kontinuerligt under
projektperioden. De tre omgångarna i AI.mprogrammet har olika fokus som hjälper bolagen
att konkretisera värdeskapande lösningar:
Business design: fokus på affären och tillgänglig
data samt börja väva ihop AI-strategi med
företagets mer generella digitaliseringsstrategi.
Service Design: Att utifrån kund- och/eller
slutanvändarupplevelse designa nya
tjänsteerbjudanden och integrera dessa med de
möjligheter som AI-tekniker och dataanalys
erbjuder. User Experience (UX) Design:
Framtagning av prototyper för visualisera,
validera och utforska de nya tjänsteerbjudanden
som de föregående två stegen skissat fram.
Tillsammans med bolagen genomlyser vi, i
bolagsindividuella workshops, verksamheten,
diskuterar de strategiska riktningar som finns
samt skapar en gemensam bild av vilken data som
finns tillgänglig, alternativt kan tas fram, samt hur
denna data kan accelerera tillväxten eller
effektivisera verksamheten genom att applicera
AI-verktyg. Vi mappar upp verksamheten ur ett
data, system och algoritmperspektiv samt vilka
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-02-15 2021-12-31

2020-02-15 2021-09-30

399 500
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Aktivitet

Beskrivning

Service Design

UX Design

Strategi &
finaniseringskartläggning för
AIimplementation
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effekter detta får på organisation och kultur i
bolagen. Medverkande är affärsutvecklare
HighFive, mastersstudenter från Högskolan i
Halmstad samt personer (docenter) från
Högskolan i Halmstad.
Vi tittar på bolagens erbjudande ur ett
kundperspektiv (eller medarbetarperspektiv
beroende på definierade möjligheter i ovan
workshop) och definierar vilka AI-verktyg som
förmodas få störst effekt och vilken data som är
mest relevant att bygga vidare på ur ett
helhetsperspektiv. Touch Point definieras och
möjligheter målas upp. Medverkande är
affärsutvecklare HighFive, personer och studenter
från Högskolan i Halmstad samt
Digitaliseringsbyrån.
Demonstratorer av det önskade verktyget tas
fram för att kunna testas tillsammans med
användarna, samt göra en plan för hur och vad
som behöver göras framåt. Ambitionen är att
förutom att ge dem en demonsrator som
visualiserar den AIapplikation vi jobbar med, att
bolagen även ökar sin beställarkompetens inom
området. Medverkande är mastersstudenter från
Högskolan i Halmstad samt en digital byrå. Efter
detta kommer bolagen träffas för en fjärde träff
och ett gemensamt erfarenhetsutbyte mellan
bolagen. Förhoppningen och tron är att de även
över tid, efter projektets slut kommer ha ett
värdefullt utbyte mellan varandra och kopplade
studenter.
Efter avslutat program har de deltagande bolagen
fått validerade prototyper och designkoncept
levererade, fått träning i designmetodik och AIteknik samt orienterat sig strategiskt vad gäller
framtida roadmap för införandet av AI och
designorienterad tjänsteutveckling i sina
respektive verksamheter. Andra utkomster är
också en större beredskap och kompetens att
själva söka vidare finansiering för framtida AIsatsningar. För att säkerställa att bolagen har rätt
verktyg med sig kommer vi i sista steget,
beroende av behov att: Ta fram en strategisk plan
som kan fungera som beslutsunderlag till vald AIsatsning Hjälpa bolagen med att söka lämplig
mjuk finansiering för att finansiera delar av
satsningen Koppla på studenter eller forskare för
att ytterligare komma vidare med AI-
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-03-01 2021-10-31

559 500

2020-03-15 2021-12-31

640 000

2020-05-01 2021-12-31

732 000
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Aktivitet

Beskrivning
applikationen.
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Kostnad
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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
20
20
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
Externa tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Projektintäkter (negativ kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2020
558 318
973 500
11 000
5 000
389 368
1 937 186

2021
582 267
1 000 500
0
16 000
405 420
2 004 187

2022
210 210
0
0
0
148 470
358 680

Totalt
1 350 795
1 974 000
11 000
21 000
943 259
4 300 053

100 000
100 000
1 837 186

100 000
100 000
1 904 187

0
0
358 680

1 837 186

1 904 187

358 680

200 000
200 000
4 100 055
0
4 100 055

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag annat än
pengar
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Högskolan i Halmstad
Halmstad Business Incubator AB
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total privat finansiering
Summa medfinansiering

2020

2021

2022

Totalt
0

1 025 000
61 500
143 500
1 230 000
1 230 000

1 025 000
61 500
143 500
1 230 000
1 230 000

0
0
0
0
0

1 230 000

1 230 000

0

2 050 000
123 000
287 000
2 460 000
2 460 000
0
2 460 000

2020
607 186

2021
674 187

2022
358 680

Totalt
1 640 055

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

Sida 18 (18)

Tillväxtverket

40,00%
40,00%
40,00%
60,00%
0,00%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2019:2

2019-11-27

Bilaga 10

Ärendelista, ERUF insatsområde 3 - Innovation för koldioxidsnål ekonomi
Ärendenummer
1

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

20203376 Wargön Innovation Ab/
Innovationsmiljö för hållbara
material
Summa

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

8 619 940 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Innovationsmiljö för hållbara
material uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).
8 619 940

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projekt: Innovationsmiljö för hållbara material
Sökande organisation: Wargön Innovation AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 1
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Underlag för prioritering
Innovationsmiljö för hållbara material
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 (19)
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Wargön Innovation AB
Västsverige
20203376
2019:2
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Projekt
2019-10-01 – 2023-01-31
Västra Götalandsregion
Samtliga kommuner i Västra Götalandsregion
8 619 940
12 929 960
0
21 549 900
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Innovationsmiljö för hållbara material är ett nästa projektsteg i en stor satsning där Wargön
Innovations (WI) verksamhet har etablerats i en nybyggd test- och demoanläggning under
2012–2019. Syftet är att stärka regionens materialintensiva små och medelstora företags
konkurrenskraft att ställa om till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi. Projektet kommer att driva
delprojekt på systemnivå med projektpartners från olika delar av samhället. Detta ska leda till
att skapa nya förutsättningar för att utveckla cirkulära system och bygga nya värdekedjor. Detta
ska ske genom genomförande av pilotinsatser för att utveckla metodik och ett företagsnära
arbetssätt i samverkan med andra regionala aktörer.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Projektet är utformat i dialog med flera
samverkansparter och är en utveckling av tidigare satsningar med tydliga planer som ger ett
starkt strategiskt avtryck i den regionala utvecklingen genom att långsiktigt etablera WI i
innovationssystemet. Ansökan bygger på SMF:s identifierade behov och lärdomar och
erfarenheter från andra insatser, med delvis nya inslag och en större verksamhet som riktar sig
mot samverkan med många aktörer samt regional mobilisering. Hållbarhetsaspekterna är väl
integrerade i projektverksamheten. Sökande organisation bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling
till EU:s Östersjöstrategi.

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 Poäng
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1
X
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Projekt-PM
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Material har stor klimatpåverkan och driver energianvändningen inom många områden.
Material produceras och vidareförädlas av industrin. De transporteras och används sedan i
verksamheter och av enskilda. I den linjära modellen återförs dessa material efter användning i
bästa fall som energi. En varsam och hållbar materialanvändning får snabbt positiva
konsekvenser för omställningen till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi. Det handlar såväl om
introduktion av helt nya råvaror utvecklade för ett cirkulärt synsätt som att använda uttjänta
material som ny råvara i stället för att som i nuläget gå till förbränning.
WI har i sin grundanalys identifierat avgörande systemglapp i den svenska innovationskedjan
som kraftigt försvårar för nya koldioxidsnåla materialinnovationer att utvecklas från idé till
kommersiella produkter.
• alltför få lättillgängliga test- och demonstrationsmiljöer för uppskalning och verifiering
av nya idéer - brist på riskvilligt kapital för industriell kapacitet
• en lång och mödosam väg från idé till kund vilket kräver utveckling av värdekedjor och
affärsmodeller
• ett innovationssystem som är riggat för resursstarka aktörer och inte för små aktörer
med nya idéer - tröghet i systemet med innovationsupphandling
• brister i förståelsen för kopplingen mellan affärsmodeller och hållbarhet
• en stor utmaning att samverka i utvecklingsskeden som ligger relativt nära
marknadsintroduktion
• svårt att få tillgång till, och utvecklande relationer med, kunder i form av större företag
och samhälleliga institutioner (exempelvis sjukvård)
Sammantaget stannar alltför många nya materialinnovationer på idéstadiet, med en rapport
eller utvecklas till produktion utanför Sverige. Fortsatta initiativ behövs inom västsvenska
styrkeområden för att stimulera test- och demonstration och samverkan mellan små- och
medelstora företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut.
WI har sedan starten 2012 blivit en allt mera erkänd aktör genom fokus på stöd till utveckling av
innovativa och hållbara material. Under etableringsfasen som avslutades vid halvårsskiftet 2019
har WI utvecklat samarbeten med SMF, start-ups, akademi, institut och samhällsaktörer. Ett
flertal materialinnovationer är under marknadsintroduktion och större systemprojekt drivs.
WI:s verksamhet har etablerats i nybyggd test- och demoanläggning, fastställda mål har
uppnåtts och WI har utvecklat ett brett kontaktnät och en delprojektportfölj av
utvecklingsprojekt i samverkan med många aktörer. Etableringen av WI har stärkt SMF och
start-ups men även regionen på den nationella innovations- och utvecklingskartan kring
framtidens koldioxidsnåla material.
Positionen för WI behöver utvecklas och komma ett bredare fält av regionala SMF och start-ups
till godo. I nästa projektsteg kommer WI att aktivt arbeta med den viktiga transformation till
biobaserad cirkulär ekonomi som regionens SMF står inför. WI ser ett tydligt behov av
metodutveckling för innovationssök och utvecklat stöd till start-ups i alla steg fram till
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kommersialisering, samt att söka innovationer i helt nya sammanhang utifrån breda
hållbarhetsaspekter. Även rollen som viktig samverkansaktör i andra parters projekt växer.
WI:s projekt adresserar utmaningar inom insatsområde ”Innovation för en koldioxidsnål
ekonomi” och kan direkt hänföras till det Västsvenska programmets noterade behov av
demonstrationsmiljöer inom styrkeområden för att stimulera test- och demonstration och
samverkan samt även programmets uttalade mål att möjliggöra vidareutveckling av sådana
miljöer. Fokus ligger på innovationsprocesser och tekniköverföring där projektet tillsammans
med små och medelstora företag bygger delprojekt i samverkan med akademi, institut,
branschorganisationer och offentliga verksamheter. Delprojekten nyttjar projektets tekniska
infrastruktur och nätverk med syfte att validera och testa koldioxidsnåla materialinnovationer.

Omvärld och samverkan
WI verkar i en omvärld med branscher som under det närmsta decenniet kommer att präglas av
transformation; från linjära materialflöden till cirkulära och med introduktion av nya råvaror
anpassade för detta. Både lagstiftare och slutkonsumenter driver på utvecklingen genom allt
från policyändringar till omläggning av privata konsumtionsvanor. Detta driver industrin till
nödvändig transformation, och de som bäst kan möta nya krav kommer att klara konkurrensen
och utvecklas.
För plast har EU fastställt en strategi och nya regler med bland annat förbud mot vissa
engångsartiklar som kommer att leda till stora förändringar och följas av nationell lagstiftning.
Stora satsningar genomförs nationellt för att förbättra insamlings- och retursystem.
För textilier har Naturvårdsverket på Regeringens uppdrag föreslagit följande mål:
• År 2025 ska mängden textilavfall i restavfall ha minskat med 60% gentemot basår 2015
• År 2025 ska 90% av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller
materialåtervinnas.
Avfallshierarkin ska tillämpas och materialåtervinning ska ske.
Januariavtalet från 2019 säger följande om textil: "Producentansvar för textilier införs. Möjliga
framkomliga vägar för att kraftigt öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där
branschen och ideella aktörer involveras". På EU-nivå kommer kraven på insamling av textilier
att skärpas.
I konsumentledet kan liknande förändringar ses. Det är allt från ändringar i resvanor och nej till
plastpåsar till ökande försäljningssiffror för second-hand branschen. Inom textilområdet finns
globalt en kraftigt ökad konsumtion följd av förbränning av stora mängder uttjänta textilier men
samtidigt en snabbt ökande medvetenhet om miljöeffekterna av textilproduktion och det stora
slöseri som förbränning innebär. Regionens SMF har en materialprofil med stark exponering
mot fossil logik för plast, metall och textil. Förändringarna i omvärld och marknad medför stora
möjligheter men innebär också mycket stora utmaningar för det flertal SMF som befinner sig i
den fossila logiken. Speciellt utmanande är det för befintliga SMF att klara en transformation
samtidigt som de skall klara den fossila logik som deras kunder i dagsläget kräver av dem att
leverera på.
WI samverkar med följande aktörer och program.
• Nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier; under ledning av Science
Park Borås och Smart Textiles med vilka WI sedan länge har ett väletablerat samarbete.
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BioLyftet; ett nationellt utbildningsprogram som höjer kunskapen bland SMF om
möjligheterna med biobaserade och återvunna material. WI kompletterar BioLyftet med
sitt aktivt uppsökande regionala fokus och handlings- och projektinriktade anslag. WI är
även aktiv part i nationella program som RE:Source, BioInnovation och SafeChem.
WI samverkar med RISE i Mölndal och Borås, Borås Science Park, ALMI Väst som fått ett
brett uppdrag att arbeta med utvecklingsinsatser för SMF i Fyrbodal, IUC Väst,
Högskolan Väst samt västsvenska Science Parks, Kemi- och materialklustret m fl.
WI samverkar även med branschorganisationer som TEKO, IKEM och Skogsindustrierna.

WI har inlett samtal med såväl lokala aktörer som Ideell Second Hand (ISH) kring att utveckla
delprojekt med hållbarhetsaspekter som utgångspunkt. ISH organisationerna som Röda Korset
bygger på medmänsklighet och humanitet där jämställdhet och mångfald präglar
sammansättningen på de som arbetar inom organisationerna samt på vilket sätt och till vilka
som stöd och hjälp sätts in. Samarbetet med ISH har sin utgångspunkt i miljöaspekten genom
fokus på återbruk och återvinning av textil vilket får positiva effekter på resurseffektivitet,
återanvändning, återvinning, energibesparing samt sänkta koldioxidutsläpp.
WI har inlett samarbete med nordiska aktörer från främst Norge och Finland men även på EUnivå via Circle Economy i Amsterdam som har engagemang från europeiska aktörer i syfte att
accelerera utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Koppling till det regionala näringslivet
Inför etableringsfasen genomförde WI en kartläggning med ett 60-tal aktörer som verifierar
grundanalysen. Verksamhetens erfarenheter stärker ytterligare behovet av en innovationsmiljö
enligt den modell som WI nu utvecklar. WI har i den operativa verksamheten och i en serie
möten med offentliga aktörer och branschorganisationer förankrat behovet av projektets
inriktning. WI har fört dialog med samtliga SMF och start-ups som WI haft kontakt med kring
hur en innovationsmiljö bör utformas och utvecklas. WI har därutöver genomfört 6 intervjuer
med SMF och start-ups som underlag för denna ansökan.
Dialogen med SMF har bland annat mynnat ut i följande behov som de ser att projektet skulle
kunna tillföra den egna verksamheten:
• Agera neutral part när utvecklingsprojekt ska riggas kring för SMF angelägna
utvecklingsområden
• Rigga utvecklingsprojekt och vid behov ansöka om medel
• Driva och rapportera i utvecklingsprojekten, många SMF har varken kunskap eller
resurser för detta
• Vara en kompetensnod och (lokal/regional) samlingsplats för innovation
• Erbjuda möjlighet att genomföra tester, erbjuda testutrustning eller miljöer för detta
• Vara kontakt och nätverksbyggare för SMF att komma i kontakt med akademi, institut
och andra företag - Erbjuda kombination affärsutvecklings- och teknikstöd
• Få hjälp med system- och konkurrensanalys eller kontakt med kompetens inom området
I det regionala näringslivet är tillverkningsindustri en av de dominerande branscherna med
material som en strategisk komponent. I Västra Götalandsregionen finns i storleksordningen 3
000 tillverkande SMF och i närregionen Fyrbodal ca 450 av dessa där det potentiellt finns behov
av att ersätta fossilbaserade och/eller icke-cirkulära insatsvaror med koldioxidsnåla nya
materiallösningar. I regionen finns även storföretag med en viktig roll som kravställare på
underleverantörer, oftast SMF, när det gäller transformation och sökande av nya
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materiallösningar där både biobaserade och återvunna material kan ersätta fossil plast men
även t ex metaller med helt nya lösningar i form av bl a kompositer.
WI arbetar även med uppskalning och verifiering av materialinnovationer som leder till
uppbyggnad av helt nya företag, start-ups. Här ger WI:s grundanalys och erfarenheter från
etableringsfasen starka skäl till fortsatt utveckling av innovationsmiljön.
Behoven av öppna arenor med fysiska lokaler och utrustning av WI:s karaktär samt
utmaningarna som befintliga SMF står inför verifieras även av en kartläggning som gjorts av det
västsvenska Kemi- och Materialklustret. Även Fordonskomponentgruppen, ALMI Väst samt IUC
Väst verifierar behovet av öppna utvecklingsarenor. Fyrbodals kommunalförbund går in som
delfinansiär i denna ansökan utifrån ett identifierat behov av transformation i delregionens
näringsliv. När värdekedjor byggs kring innovationer skapar detta utveckling även i företag som
verkar som t ex leverantörer av utvecklingskompetens och maskiner/utrustning till produktion
av de nya materialen. WI har redan sådana samarbeten och nya kommer att växa upp när
verksamheten utvecklas vilket ytterligare stärker behovet.
De tillverkande företagen inkluderar även ett betydande antal som inte primärt kan betecknas
som innovativa men där transformering är helt nödvändig av både klimat- och konkurrensskäl.
WI kommer att inleda utvecklingsfasen med pilotinsatser för att utveckla metodik och ett
mycket företagsnära arbetssätt i samverkan med andra regionala aktörer; däribland ALMI och
IUC. WI:s arbete kopplar till breda initiativ som projekt BioLyftet och de analyser som gjorts i
dess förstudie. WI:s grundmodell och arbetsmetod är alltid att utgå från den enskilda
materialinnovationens behov av åtgärder för att nå en kommersialisering oavsett om den föds
ur en innovatörs idé eller uppstår ur behovet av att ersätta fossilbaserade material hos ett
befintligt SMF. Därmed kommer företag i regionen i högsta grad att vara parter i och fokus för de
olika delprojekten i WI.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Regionens materialintensiva SMF och start-ups har stärkt sin konkurrenskraft och ställt om till
en koldioxidsnål cirkulär ekonomi genom att produkter med materialinnovationer har
introducerats på marknaden med stöd av WI:s innovationsmiljö som möjliggör produktion av
framtidens material i bred samverkan med företag, akademi, institut och samhällsaktörer.
Projektmål:
SMF och start-ups har med stöd i WI:s innovationsmiljö utvecklat och kommersialiserar
materialinnovationer genom projekt och uppbyggnad av värdekedjor i samverkan med företag,
akademi, institut och samhällsaktörer.
Delmål
1. SMF i regionen har med stöd i WI:s innovationsmiljö introducerat nya koldioxidsnåla
materialinnovationer, eller nyttjandet av koldioxidsnåla material, vilket även stärker
konkurrenskraft och utvecklingsförmåga hos aktörer i hela värdekedjan.
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2. Start-ups har med stöd i WI:s innovationsmiljö utvecklat nya koldioxidsnåla
materialinnovationer, eller nyttjandet av koldioxidsnåla material, samt etablerar företag
och produktion med stöd i WI:s innovationsmiljö och samverkansparter.
3. WI har vidareutvecklat sin innovationsmiljö avseende humankapital, processer och
infrastruktur i samverkan med regionens företag, akademi, institut, samhällsaktörer och
civilsamhälle.
4. WI är efterfrågad projektpartner såväl regionalt, nationellt som internationellt.
5. WI har utvecklat ett långsiktigt stabilt huvudmannaskap och är en viktig lokal
samverkansaktör i Wargöns Innovations- och Industripark.

Målgrupp(er)
WI:s innovationsmiljö erbjuder kompetens, processer, utrustning och samverkan för att
möjliggöra produktion av framtidens material och den transformering som är nödvändig ur
såväl klimat- som konkurrenssynpunkt.
Primär målgrupp:
Primär målgrupp är innovationspartners (SMF och start-ups) vars materialinnovationer är
kärnan i delprojekt. I etableringsskedet var innovativa SMF den primära målgruppen. Detta
kvarstår med ett behov av utveckling och kvalitetssäkring av metoder för innovationssök,
projektuppbyggnad och genomförande. Den primära målgruppen breddas till regionens SMF
som använder fossilbaserade råvaror i sina produkter och/eller arbetar med material där
biobaserade alternativ kan vara aktuella oavsett om företaget kan betecknas som innovativt
eller ej.
Omställning till en koldioxidsnål ekonomi kräver transformation hos alla; både
underleverantörer och företag som producerar direkta konsumentprodukter. Här krävs nya sätt
att arbeta uppsökande i samverkan för att stimulera den omställning som är nödvändig ur såväl
klimat- som konkurrenssynpunkt. Här krävs även utveckling av samverkan med större företag i
deras roll som kravställare till leverantörer och underleverantörer. WI för t.ex. dialog med NEVS,
National Electric Vehicle Sweden kring materialförsäljning. För start-ups är en viktig del i
utvecklingsprocesserna både utveckling av innovationen i sig och uppbyggnad av ett nytt företag
från grunden.
Sekundära målgrupper:
De sekundära målgrupper som WI samverkar med är flera: Systempartners är företag i
värdekedjan som ingår som partners i projekt i t.ex. rollen som råvaruleverantör,
hårdvaruleverantör, framtida kund mm och som har direkt nytta av att innovationen utvecklas.
Redan i nuläget samverkar WI t.ex med ett flertal små utvecklingsbolag i olika delprojekt som
skapar helt nya affärsmöjligheter för dessa även om de inte direkt är innovationspartnern.
Inom textilområdet samverkar WI med ett antal aktörer inom det som kallas civilsamhället;
främst ideell välgörenhet. Detta skapar kopplingar till de områden där bl.a. europeiska
socialfonden är verksam. Utvecklingspartners medverkar med kunskap, nätverk etc. i projekt
och aktiviteter. Det omfattar akademiska miljöer och institut men även aktörer som ALMI. WI
bygger kontaktytor till akademiska miljöer både som del av innovationssök och för att de bidrar
med kompetens i projekt. WI är en del av ett västsvenskt kompetenskluster inom textil där
Textilhögskolan i Borås och RISE IVF är de övriga två ledande aktörerna. WI samverkar på
nationell nivå; t.ex. inom BioInnovation.
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WI är även delaktigt på nationell nivå med t.ex. IVA och Naturvårdsverket samt utvecklas som
nationell kunskapsnod inom textilsortering där det finns utmanande mål att nå både på EU-nivå
och nationellt. WI är en av de aktörer som genom sin inriktning bidrar till att genomföra den
nyindustrialiseringsstrategi som regeringen presenterade år 2016.
En sekundär målgrupp är även aktörer som kan samlas under rubriken nätverkspartners. Till
dessa hör tex branschorganisationer och andra aktörer som ser nätverksnytta av att ingå i
delprojekt. Det finns ytterligare målgrupper för dialog och kommunikation. Dialog med Västra
Götalandsregionen kan spela en viktig roll i att stimulera regionen till innovationsupphandlingar
och kravställande åt ena sidan och i utveckling av nya koldioxidsnåla produkter till sjukvården
åt den andra. WI har regionens jord- och skogsbrukare som en sekundär målgrupp samt
naturbruksskolor. Produkter inom jordbruk och odling är viktiga delar av omställningen. WI
samverkar på lokal nivå i närområdet Vänersborg och Trollhättan och medverkar särskilt till att
det område där WI:s test och demoanläggning är lokaliserad kan utvecklas av Vänersborgs
kommun med ledorden energi, miljö och innovation.
Potentiella etablerare är därmed en målgrupp för kommunikation. Allmänheten och inte minst
skolor är viktiga för förankring liksom även goda kontakter med beslutsfattare.

Förväntat resultat vid projektavslut
Vid projektavslut har WI uppnått följande resultat:
• WI har i uppsökande verksamhet nått 80 SMF varav 20 lett till fördjupad dialog/analys
avseende transformation till bioekonomi
• SMF har med stöd i WI:s innovationsmiljö introducerat 12 produkter baserade på
koldioxidsnåla materialinnovationer
• 6 start-ups har med stöd i WI:s innovationsmiljö utvecklat koldioxidsnåla
materialinnovationer
• start-ups har utvecklat förkommersiell produktion av 4 produkter
• 80 aktörer samverkar i värdekedjor kring WI-drivna projekt
• WI:s innovationsmiljö har utvecklat och dokumenterat kvalitetssäkrade
innovationsstödjande verksamhetsprocesser
• WI har etablerad samverkan med 12 parter i form av branschföreträdare, akademi,
institut och samhällsaktörer för utveckling av WI:s innovationsmiljö
• WI är extern projektpart i 8 projekt som drivs av företag eller utvecklingsaktör
• WI har medverkat i Vänersborgs kommuns kontakter med 8 potentiella etablerare i
Wargöns Innovations- och Industripark
• Ett långsiktigt huvudmannaskap för innovationsmiljön har utvecklats
Hållbarhetsaspekterna har bidragit till genomförande och resultat genom att:
• de har påverkat upplägget av den uppsökande verksamheten riktad till SMF
• minst ett seminarium har tagit sin utgångspunkt i jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv
• de ingår som parametrar i utveckling av verksamhetsprocesser
• de ingår som parametrar i uppdraget för utvärdering och uppföljning
• de har medverkat till att identifiera nya innehåll i delprojekt
• de har påverkat utformning och inriktning av projektets kommunikation
• de har använts som delkriterier vid anställningar och sammansättning av
projektgrupper
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Förväntade effekter på lång sikt
Det finns samhällsmål om ett fossilfritt Västra Götaland år 2030 och ett koldioxidneutralt
Sverige år 2050. Mycket stora insatser och förändringar krävs inom en rad områden och
materialområdet är av strategisk betydelse. Produktion, transport, användning och avveckling
av material är en betydande del av vårt klimatavtryck och många material är dessutom
fossilbaserade idag. Detta ger behov av stora omställningar i alla led från produktion till
avfallshantering (vilket i en cirkulär ekonomi innebär hantering där uttjänt material ses som
råvara). Omställningen betyder stora utmaningar men kan samtidigt skapa nya jobb och ny
industri i Sverige vilket kräver långsiktig och målmedveten samverkan mellan näringsliv,
akademi/institut och samhälle. WI kommer långsiktigt att vara en av de arenor där
omställningsprocesserna drivs.
Parallellt med miljöaspekten integreras även aspekterna mångfald och jämställdhet på lång sikt.
Detta genom samverkan med ett brett nätverk av samverkansaktörer där många aktörer har
policys för mångfald och jämställdhet som ett led i att bli mer produktiva och/eller lönsamma,
vilket medför att projektets partsammansättning blir diversifierad. Projektet har även policys
för mångfald och jämlikhet vilket ligger till grund för urval vid anställningar, vid utformandet av
arbetsuppgifter så att inga grupper utesluts samt för att identifiera nya innehåll i delprojekt.
Nya sätt att hitta innovationskraft i alla samhällsgrupper ger effekter och skapar helt nya
möjligheter. WI är en lokal utvecklingsaktör men i första hand en viktig regional arena som även
har nationell betydelse och internationella kopplingar. Starka kopplingar till andra ledande
aktörer i innovationslandskapet blir långsiktigt allt mer etablerade och samverkansparter
kommer långsiktigt att finnas på plats rent fysiskt i WI:s innovationsmiljö.
Wargön Innovation löser problem som inte marknaden löser och det kommer att finnas ett
långsiktigt behov av en samhällsfinansiering som grund men delprojektverksamheten måste
över tid svara för en ökande del av den samlade finansiering som krävs för kontaktskapande,
projektutveckling, ansökningar etc. Wargön Innovation har sedan starten fört dialog med
samhällsaktörer kring behovet av ett stabilt långsiktigt huvudmannaskap och att det krävs
samhällsmedel som grund. När projektet Innovationsmiljö för hållbara material avslutas under
hösten 2022 kommer Wargön Innovation att ha haft ca fyra års verksamhet etablerad i den
fysiska miljön. Under projektperioden kommer ett av verksamhetens fokus att förankra
huvudmannaskap och grundfinansiering med samhällsaktörer men kontakter kommer även att
tas med näringslivsaktörer, stiftelser, etc med det sammantagna målet att bredda
huvudmannaskapet och bygga förutsättningarna för långsiktig verksamhet.
WI har redan visat sin förmåga att skapa samverkan och bygga delprojekt som får
delfinansiering. Särskilt inom textilområdet har WI skapat delprojekt som på systemnivå och
med projektpartners från olika delar av samhället skapar nya förutsättningar för att utveckla
cirkulära system och bygga nya värdekedjor. Detta är även långsiktigt WI:s arbetsmodell och
över tid stärks WI som utvecklingsarena med växande andel delprojektfinansiering av total
omslutning. Nu pågående utveckling av systemlösningar för textilsortering med inriktning på
materialåtervinning skapar förutsättningar för helt nya marknader samt utveckling av nya
företag och nya innovationer. WI är även långsiktigt en viktig arena inom textilområdet där
teknikutveckling fortsätter att få fram nya fraktioner av tidigare textilt avfall som blir råvara till
helt nya produkter. En storskalig industriell sorteringsanläggning för textilier är en förväntad
långsiktig effekt.
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Långsiktigt är WI en väletablerad aktör i innovationssystemet som bidrar i omställningen till en
cirkulär bioekonomi vilket skapar ny konkurrenskraft och nya jobb med koppling till
västsvenska styrkeområden.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet är nödvändigt för att fortsatt bygga upp och utveckla WI:s innovationsmiljö genom
uppsökande verksamhet riktad till SMF, skapa och driva projekt, utveckla
verksamhetsprocesser, utveckla samarbeten, vara part i andra utvecklingsaktörers projekt samt
fortsatt stärka WI:s roll som aktör i innovationssystemet.
Projektet utvecklas med erfarenheter från etableringsfasen. I denna drevs totalt 10 delprojekt
som vid projektavslut engagerade ca 8 personer inom WI med en total projektomslutning på ca
40 Mkr i projekt med WI som projektägare. Därtill var WI under etableringsfasen projektpart i
13 externa projekt med en total omslutning på ca 60 Mkr. Etableringsfasen har inför detta
projekt följts av ett tremånaders överbryggningsprojekt (juli - september 2019) med
grundfinansiering från VGR och Vänersborgs kommun.
En del i processerna för att skapa långsiktiga förutsättningar för WI är att Innovatum har bildat
det helägda dotterbolaget Wargön Innovation AB (WIAB) som är projektägare för denna
ansökan och aktiveras vid projektstart. Kopplingen till Innovatum är fortsatt stark och viktig för
kompetens i utvecklings- och inkubatorsfrågor, kontaktnät och trovärdighet samt administrativa
stödfunktioner där detta är kostnadseffektivt. WI drivs som en verksamhet med eget varumärke
och egen identitet vilket är viktigt för långsiktig framgång.
Styrelsen i WIAB har det övergripande ansvaret och kommer att kompletteras med externa
ledamöter. En operativ styrgrupp med representanter från Innovatum, VGR och Vänersborgs
kommun etableras i enlighet med principer som redan tillämpats. Därutöver finns redan ett
advisory board med representation från akademi, näringsliv (inkl SMF) samt samhällsaktörer
som vidareutvecklas. De styrgrupper som finns i olika delprojekt är också värdefulla resurser ur
ett helhetsperspektiv liksom även de projekt där WI inte är projektägare men ingår som
projektpartner. WI kommer fortsatt att söka nya arenor och verktyg för att nå nya aktörer;
framför allt inom SMF och start-ups. Operativt leds WI av en verksamhetsledare; en funktion
som redan finns i organisationen, med det operativa ansvaret för utveckling, organisation,
kontaktskapande etc samt för daglig drift, personal etc. I grundorganisationen behövs även två
kvalificerade projektledare (50% vardera) som arbetar med innovationssök,
projektansökningar, deltar i andra aktörers projekt mm och som utvecklar det uppsökande
proaktiva arbetet med regionens SMF som målgrupp. Dessa två projektledare finansieras i övrigt
av medel i delprojekt. WI har i nuläget ett antal delprojekt knutna till verksamheten och vissa
delprojekt löper fram till år 2021 - 2022.
Utveckling av WI:s varumärke och identitet som aktör är av stor betydelse liksom
kommunikation som är tydligt målgruppsanpassad och även resultatspridning. En
projektkommunikatör (25%) är en del av grundorganisationen och kompletteras över tid av
kommunikationskapacitet i olika delprojekt. Två tekniker/projektledare (25-50%) med
kompetens att både delta i analys och samordning i innovationssökprocesserna samt i
uppbyggnad och drift av generisk utrustning ingår i grundbemanningen. Ett projekt av WI:s
omfattning har behov av en projektadministratör (25%) i grundorganisationen.
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Projektledare, projektkommunikatör och tekniker rekryteras efter beviljande av medel med
redan engagerade personer som primär rekryteringsbas. Projektadministratör nyrekryteras. I
de fall funktioner inom Innovatum används för uppgifter som ligger utanför det som ska ingå i
schablonkostnaden särredovisas detta och där så krävs sker upphandling enligt LOU.
Utöver grundbemanning enligt ovan kommer WI att engagera ytterligare ett antal personer i
olika delprojekt när sådana beviljas. WI kommer att ha behov av extern kompetens i form av
kvalificerade konsulttjänster. Detta avser främst affärsutveckling samt utvecklingsstöd i arbetet
med långsiktig struktur och organisation. Upphandling av sådana tjänster sker i enlighet med
LOU.

Arbetssätt
Kärnan i WIs arbetsmodell är att skapa delprojekt kring varje innovation samt att driva
systemprojekt. Modellen för innovationsutveckling har fyra steg; innovationsidentifiering,
affärsanalys, projektetablering samt parallell affärsutveckling och pilotproduktion. Modellen
behöver vidareutvecklas framför allt vad avser transformationsstöd, kvalitetssäkras och vässas i
alla delar. I ett femte steg sker kommersialisering på marknadens villkor och innovationen
lämnar WI.
WI:s primära arbetssätt är innovationsutveckling i befintliga SMF samt start-ups där även
etablering av ett nytt företag ska ske. Parallell teknik- och affärsutveckling är avgörande för båda
målgrupperna samt insikt att aktivering av hela värdekedjan för varje innovation är avgörande
för framgång. Varje innovation har en unik problematik och det krävs att olika former av
kompetenser knyts till varje delprojekt. WI är en neutral plattform som kan sätta samman de
team som krävs och knyta de aktörer som behövs kring varje innovation samt i projekt på
systemnivå. Därutöver kan WI utveckla projektansökningar i de komplexa innovationssystem
som varken SMF eller start-ups är riggade för.
Gemensam systematik kombineras med stor flexibilitet och breda kontaktytor i företag,
akademi, institut, och samhälle. WI kommer att vidareutveckla processer genom lärande såväl
inom som mellan delprojekt samt löpande uppföljning internt och i dialog med extern
utvärderare samt advisory board. Varje delprojekt kommer att innehålla uppdrag kring lärande
och resultatspridning.
WI kommer att utveckla uppsökande verksamhet i nära samverkan med andra aktörer.
BioLyftet, IUC Väst, ALMI Väst, Fyrbodals kommunalförbund och det västsvenska Kemi- och
Materialklustret är parter där samverkan redan planeras. Andra viktiga samarbetspartners är
utvecklingsmiljöer knutna till högskolor, inkubatorer, andra teknikparker samt t.ex.
materialbiblioteken. Målgruppen omfattar såväl innovativa SMF som företag där medvetenheten
inledningsvis är lägre vilket är en stor utmaning som kräver just uppsökande arbetssätt i
samverkan. Olika metoder kommer att prövas i form av både företagsbesök, frukostmöten och
spridning av goda exempel mm för att nå den första kontakten med SMF som sedan kan
fördjupas.
Helt nya lösningar behöver skapas för producerande start-ups så att det blir praktiskt och
lokalmässigt möjligt för dem att lämna WI. Kompletterande miljöer behöver utvecklas där det
kommersiella steget kan tas vidare i t.ex. lokaler med rimliga förutsättningar för start-ups. WI
kommer att vara pådrivande i detta och Wargöns Innovations- och industripark är en potentiellt
viktig resurs.
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WI blir en allt viktigare part för andra aktörer/projektägare att ha med i olika projekt. Redan i
nuläget är WI part i projekt som drivs av textilklustret i Borås, av RISE IVF, Sahlgrenska Science
Park samt av Göteborgsregionens kommunalförbund. WI kommer genom detta att ta en starkare
roll som medaktör för att stärka utvecklingen av Västsverige.
WI kommer att utveckla arbetssätt för att söka innovationer i nya sammanhang och med
utgångspunkt i hållbarhetsaspekterna. Här är bl a det lokala samarbete med Vänersborgs
kommun, Samordningsförbundet, arbetsförmedling, Restad support group samt ideella
organisationer som redan diskuteras en startpunkt. WIs framgång avgörs av om
innovationsmiljön verkligen operativt medverkar till att nya materialinnovationer går från idé
till kommersialisering. En viktig faktor för attraktivitet och trovärdighet är styrkan i varumärke
och identitet. Kommunikationsplanen inkluderar ett antal perspektiv; bl a med tydligt fokus på
målgruppen SMF och innovatörer/entreprenörer samt resultatspridning kring både metoder
och innovationer.
Att hantera transparens och affärssekretess samtidigt är en utmaning som beaktas. Den fysiska
test- och demoanläggningen utvecklas som mötesplats och resurs såväl regionalt som för
utvecklingen av Wargöns Innovations-och industripark.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Wargön Innovation skapar och driver
både strategisk och operativ
kommunikation som stödjer projektets
målsättningar. Insatserna sprider
projektets resultat och samlar
projektets intressenter.
Projektkommunikationen med de
definierade målgrupperna sker genom
nyhetsbrev, webb, sociala medier,
pressutskick, annonser, debattartiklar
samt digitala- och tryckta material och
externa och interna event. Både
kommunikationskanalernas
funktionalitet och dess innehåll
utformas utifrån medvetna perspektiv
kring genus, mångfald och tillgänglighet.
Tillväxtverkets anvisningar om gällande
regler vid strukturfondsstöd och
synliggörandet av EU:s stöd tillämpas
konsekvent för samtliga
kommunikationsmaterial och kanaler.
Ta fram kommunikationsstrategi och plan för projektet samt kontinuerligt
vidareutveckla och uppdatera planen.
Utveckla, förvalta och följa upp
webbplatsen. Skapa
kommunikationsnätverk med

Genomföra
kommunikationsaktivit
eter
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Startdatum Slutdatum
2019-10-01 2022-09-30

Kostnad

2019-10-01 2022-09-30

1 250 000

1 560 000
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Aktivitet

Beskrivning

Genomföra seminarier
och
resultatspridningsaktiv
iteter

Ta fram och trycka upp
kommunikationsmateri
al
Avslutsarbete

Ta fram slutrapport
och kommunicera

Slutföra extern
utvärdering
Ta fram och genomför
avslutande konferens
Utvärdering och
lärande

Intern utvärdering och
lärande
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samverkansparter. Delta i externa event,
samt planera och genomföra
projektrelaterade seminarier och event.
Ta fram pressutskick och arrangera
pressträffar. Skapa innehåll för och
sprida information och resultat genom
nyhetsbrev, webb och sociala kanaler.
Projektet genomför årligen minst 3 st
event/seminarier för att sprida resultat
om projektet och för att attrahera
aktörer inom projektets målgrupper.
Arrangemangen genomförs oftast
tillsammans med olika partners som
Vänersborgs kommun, IUC Väst,
Fyrbodal, BioInnovation m.fl.
Material för projektkommunikation
inkluderande foton, bilder och grafik.
Utställnings- och eventmaterial. Övriga
kommunikationsmaterial, både digitala
och tryckta.
Slutrapportera projektets resultat,
effekter och måluppfyllnad inklusive
ekonomisk slutredovisning.
Kommunicera projektresultaten.
Analysera och sammanställa slutrapport
innehållande projektets resultat och
effekter, måluppfyllnad samt ekonomi.
Paketera resultaten och kommunicera i
flera kanaler förutom på
slutkonferensen.
Slutföra extern utvärdering inklusive
extern slutrapport, utvärdering.
Avslutande konferens hålls där
projektresultat redovisas.
Intern och extern utvärdering och
lärande kopplas till arbetsmodellen.
Kontinuerlig dialog med extern
utvärderare som engageras tidigt i
projektet. Tillväxtverkets riktlinjer för
utvärdering, inklusive hur
hållbarhetsaspekterna har använts som
verktyg i arbetsprocess och
arbetsmodell, tillämpas.
Projektets utveckling följs upp löpande
på projektmöten, i styrgrupp, i styrelse
och i advisory board. Förutom
uppföljning med avseende på resultat,
effekter, mål och funktionalitet läggs

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-10-01 2022-09-30

180 000

2019-10-01 2022-09-30

130 000

2022-10-01 2023-01-31

600 000

2022-10-01 2023-01-31

400 000

2022-10-01 2023-01-31
2022-10-01 2023-01-31
2019-10-01 2023-01-31

100 000

2019-10-01 2022-09-30

760 000

100 000
1 210 000
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Aktivitet

Beskrivning

Extern utvärdering och
lärande

Etablera nätverk och
samverkan med
primär målgrupp och
samverkansaktörer
Identifiera och inleda
samarbeten och
delprojekt med SMF i
regionen på temat
transformation mot en
koldioxidsnål ekonomi
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särskild fokus på hur
hållbarhetsaspekterna har använts som
verktyg i arbetsprocess och
arbetsmodell. Återkoppling och
utvärdering ger möjlighet till förädling
av process och modell genom
systematiskt lärande så att
projektmålen uppnås och att
innovationsmiljön vidareutvecklas.
En extern utvärderare engageras tidigt
i projektet så att projektet får möjlighet
att systematiskt lära och korrigera
arbetsprocess och arbetsmodell genom
extern input. Omfattning kommer att
vara enligt Tillväxtverkets riktlinjer och
innehålla bland annat lärande och
utveckling, resultat, måluppfyllelse och
indikatorer samt extern
kommunikation.
Genom en bred ansats avseende
kommunikationskanaler och
samverkanspartners breddas
kontaktnätet inom den primära
målgruppen.
Aktiviteten vänder sig till befintliga
SMF i syfte att identifiera utmaningar
och behov där dessa behöver råd och
handfast stöd för att klara
transformationen från linjär
fossilbaserad verksamhet till cirkulär
förnyelsebar/koldioxidsnål.
Kartläggningen ska utgå från
Fyrbodalsområdet och utvidgas efter
hand till hela regionen efter behov och
möjlighet. Bred ansats tillämpas med
utgångspunkt i hållbarhetsaspekterna.
Följande delaktiviteter genomförs: Kartlägga SMF i nära samverkan med
andra stöttande verksamheter (ex. Almi
Väst, IUC Väst, Position Väst, Fyrbodals
kommunalförbund, Vänersborgs
kommun m.fl.). Urvalskriterier är inte
bara de SMFer som baserar sina
produkter och insatsvaror på fossil
råvara, utan även de företag som
erbjuder process- och
produktionslösningar till
verkstadsindustrin. De senare kan ha

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-12-16 2023-01-31

450 000

2019-10-01 2022-09-30

3 000 000

2019-10-01 2022-09-30

1 550 000
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Aktivitet

Beskrivning

Identifiera och inleda
samarbeten och
delprojekt med Startups
i regionen med fokus på
koldioxidsnål material
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värdefull kompetens i att bygga system
för metall- och plastbearbetning och
skulle kunna överföra den
kompetensen till nya koldioxidsnåla
material. - Genomföra SMF-workshops
på olika platser inom regionen med
fokus på transformation mot
koldioxidsnål bioekonomi.
Projektägaren Wargön Innovation
samarbetar redan med initiativet
BioLyftet som genomför denna typ av
seminarier. Projektet tar konceptet för
BioLyftet vidare och fördjupar det till
mer handfast projektutveckling för
regionens SMF. Minst fyra workshops
genomförs inom regionen under
projekttiden. - Genomföra SMF-besök
genom uppsökande verksamhet i
samverkan med andra stöttande
verksamheter enligt ovan. - Baserat på
ovan delaktiviteter identifiera, följa upp
och initiera värdekedjebaserade
delprojekt inom ramen för projektets
innovationsmiljö tillsammans med SMF
i syfte att transformera SMF mot en
koldioxidsnål bioekonomi.
Delprojekten stärks genom projektets
etablerade samverkan med bland annat
forskningspartners. - Kartlägga och föra
dialog med ett antal stora företag som
är kunder till ovan SMF. Dels för att
förstå deras behovskarta men också för
att intressera dem att ingå som
kunder/marknad i delprojekten.
Startups identifieras genom kontakter
och samverkan med utvecklingsaktörer
som regionens startup-miljöer, Almi,
Position Väst, institut och akademi.
Kommunikation med stort
entreprenöriellt fokus i utvalda kanaler
som webb, sociala medier,
konferenser/seminarier. Utformning
med utgångspunkt från
hållbarhetsaspekterna för att nå en så
bred målgrupp som möjligt. Identifiera,
följa upp och initiera
värdekedjebaserade delprojekt
tillsammans med startups inom ramen

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-10-01 2022-09-30

650 000
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Aktivitet

Beskrivning

Identifiera och etablera
samverkan och nätverk
samt bredda primär
målgrupp

Driva och medverka i
delprojekt

Utveckla, driva eller
medverka i delprojekt i
samverkan med
identifierade SMF och
Startups
Medverka som extern
projektpart i i
delprojekt
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Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-10-01 2022-09-30

800 000

2019-10-01 2022-09-30

7 680 000

2019-10-01 2022-09-30

5 530 000

Projektet deltar som projektpart i
2019-10-01 andra utvecklingsaktörers eller
2022-09-30
företags projekt i de fall där det finns en

1 150 000

för projektets innovationsmiljö, fokus
koldioxidsnåla material. Delprojekten
stärks genom projektets etablerade
samverkan med bland annat
forskningspartners.
Aktiviteten handlar om att förstärka
och fördjupa det samarbete och den
samverkan som redan sker inom
regionen genom att tillsammans verka
inom konkreta delprojekt samt genom
arbete i olika arbetsgrupper och
nätverk. Regionen har idag ett antal
styrkepositioner inom cirkulär
ekonomi och förnyelsebara material
som innovationsmiljön redan
samverkar med, RISE IVF, Science Park
Borås, Innovatum, Högskolan Väst och
Västsvenska Kemi- och
Materialklustret. Även regionala
utvecklingsaktörer som IUC Väst, Almi
och Position Väst är viktiga
samverkanspartners. Aktiviteten
innefattar även samverkan på nationell
och internationell nivå med
branschorganisationer och initiativ som
exempelvis BioInnovation (Sverige) och
Circle Economy (Holland). Seminarium
och uppsökande verksamhet med
särskilt fokus på att bredda
målgruppen med utgångspunkt i
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
ligger också i denna aktivitet.
Huvudaktiviteten bidrar till att SMFer
genom delprojekten får stöd i
omställningen från en fossil linjär
verksamhet till cirkulär och
koldioxidsnål/biobaserad. Likaledes
ger delprojekten startups stöd att göra
val baserat på
koldioxidsnålt/biobaserat.
Utveckling och genomförande av
delprojekt tillsammans med
identifierade SMF och startups från
huvudaktiviteten ovan.

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

Utveckla
innovationsmiljön

Utveckling och
styrning av
innovationsmiljön

Utveckla och styra
innovationsmiljön
under projekttiden

Ta fram plan för uthållig
verksamhet efter
projektets slut
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direkt nytta för den primära
målgruppen. Det kan vara både
specifika, tekniska delprojekt eller
delprojekt som handlar om
systemfrågor eller policys med
koppling till innovationsmiljöns
fokusområden.
Innovationsmiljön utvecklas med
generisk utrustning inkluderande en
applicerad, enklare reaktor samt
mekanisk utrustning för
bearbetning/hantering av textil
och/eller andra biomaterial. Utveckling
av teknisk utrustning bygger på behov
från de tekniska delprojekt (SMF och
startups) där denna är väsentlig för att
ta steget vidare och öka förmågan att
kommersialisera koldioxidsnåla
produkter, tjänster och lösningar.
Fokus ligger på utrustning i skalan kg,
som är förutsättningen för att lyfta
innovationer till industriella volymer
som kan introduceras på marknaden.
Huvudaktiviteten innehåller arbete
med utveckling och styrning av
projektet under projektperioden,
samverkan med Vänersborgs kommun
avseende etableringar i Wargön
Innovations- och Industripark samt
arbete med att ta fram förutsättningar
för uthållig verksamhet och långsiktig
finansiering.
Projektets styrgrupp och Wargön
Innovation ABs styrelse deltar aktivt
under projektperioden genom
uppföljning av mål- och
resultatuppfyllelse samt inspel på
process och arbetsmodell.
Målet är att WI långsiktigt ska etableras
som en innovationsmiljö för nya
koldioxidsnåla materialinnovationer.
Frågan om långsiktigt
huvudmannaskap, organisationsform,
roller och ansvar är avgörande att lösa.
Arbetet innefattar studier av hur andra
innovationsmiljöer drivs, analyser av
tänkbara finansieringskällor,
skattemässiga effekter av olika

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-10-01 2022-09-30

1 000 000

2019-10-01 2022-09-30

1 620 000

2019-10-01 2022-09-30

510 000

2019-10-01 2022-09-30

700 000
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Aktivitet

Beskrivning

Medverka i
områdesutveckling i
närområdet

lösningar (bland annat vad avser
momslagstiftning), processer och
förhandlingar med tänkbara
intressenter, samt framtagning av de
avtal och andra beslutshandlingar som
krävs för att en ny struktur ska finnas
på plats senast vid projektavslut.
WI bedriver sin verksamhet i det av
Vänersborgs kommun nyetablerade
området Wargöns Innovations- och
Industripark. Området utvecklas med
ledorden energi, miljö och innovation,
och WI bidrar framförallt med sin
innovationsmiljö och verksamhet med
fokus på koldioxidsnåla material och
cirkulär bioekonomi - en miljö där
entreprenörer och SMF kan samlas och
genom projekt öka sin förmåga att
kommersialisera koldioxidsnåla
produkter, tjänster och lösningar.
Aktiviteten syftar till att utveckla
samarbetet med företag, akademi,
institut, fastighetsbolag, markägare,
Vänersborgs kommun, Position Väst
och andra regionala aktörer för att
synergier mellan parterna ska uppstå
vilket främjar såväl nyetableringar på
platsen som innovationsmiljön.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-10-01 2022-09-30

410 000

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

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart)
- Omsättning i små - och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Värde
30
35
15
30

version 1.0 160222

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Offentligt bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2019
476 325
555 000
55 600

2020
1 943 406
1 140 000
129 500

2021
1 982 274
960 000
106 800

2022
1 729 742
700 000
78 100

25 000
408 593
1 520 518
1 520 518

204 400
1 684 723
5 102 029
5 102 029

202 000
1 701 096
4 952 170
4 952 170

489 315

1 971 575

489 315

1 971 575

2 009 833

2023
0
0
0

Totalt
6 131 747
3 355 000
370 000

144 800
1 442 581
4 095 223
4 095 223

0
0
0
0

576 200
5 236 993
15 669 940
15 669 940

1 957 260

1 461 810

0

5 879 960

1 957 260

1 461 810

0

5 879 960

7 073 604

6 909 430

5 557 033

0

21 549 900

2020

2021

2022

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
Vänersborgs kommun

2019

2023

Totalt

489 315

1 971 575

1 957 260

1 461 810
0

5 879 960

Total offentligt bidrag annat än pengar

489 315

1 971 575

1 957 260

1 461 810

0

5 879 960

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Total offentlig kontantfinansiering

550 000
37 500

2 200 000
150 000

2 200 000
150 000

1 650 000
112 500

0
0

6 600 000
450 000
12 929 960
0
18 809 920

587 500

2 350 000

2 350 000

1 762 500

Total offentlig finansiering

1 076 815

4 321 575

4 307 260

3 224 310

0

7 050 000

Total privat finansiering
Summa medfinansiering

1 566 130

6 293 150

6 264 520

4 686 120

0

Finansiering

2019

2020

2021

2022

EU-medel

933 018

2 752 029

2 602 170

2 332 723

Stöd

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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55,01%
40,00%
40,00%
60,00%
0,00%

2023

Totalt
0

8 619 940
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Utlysning för utökning av verksamhet och budget för
projekt som tidigare beviljats stöd i EU-programmet
Västsverige
Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser ytterligare
medel för pågående projekt, som driver insatser som stärker små och
medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer
koldioxidsnål ekonomi.

1) Vem kan söka?
Det är 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?
I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka budget och därmed utöka verksamheten. Det kan innebära
exempelvis implementeringsarbete, utökning av projektperiod, verksamhet eller
målgrupp. En förutsättning är att projektet upparbetat budget och att den utökade
verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål.
Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.

Det är möjligt att söka utökat stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:
•
•
•

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation,
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag,
Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Även i ett utökande av projekt ska hållbarhetsaspekterna integreras 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. Utlysningen är även öppen för projekt
inom finansiella instrument.
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Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

3) När kan vi söka?
Utlysningen ä r ö ppen: 12 september 2019 - 16 oktober 2019, klockan 16.
Prioritering sker: 13 december 2019.
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.

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.
å 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
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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.
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.

å till sidan fö r statsstö d, fö r mer information. Kontakta Tillvä xtverket fö r att
diskutera mö jligheter och villkor, redan innan ni bö rjar utforma projektet.

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

En bedö mning av rimligheten i total projektlä ngd gö rs utifrå n inkommen
ansö kan.
Ett projekt avslutas med 4 må naders avslutsperiod
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?
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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.

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).

8) Hur ansöker vi?

Er begä ran om ä ndring ska innehå lla:
• Beskrivning av ä ndringen
• Bakgrund
• 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 13 december 2019.
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.
Om ä ndringsansö kan avslå s kommer tidigare beslut att fortsä tta gä lla.

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 .
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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 2019:3 - tilläggsansökningar

Bilaga 12

2019-11-27

1(1)

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

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

20201192 Högskolan Väst/ Miljö: FIA

Summa

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

3 762 180 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet
Västsverige prioriterade projektet Miljö: FIA i ansökningsomgång 2016:2. Strukturfondspartnerskapet
prioriterar förlängningen av projeket med tillhörande budgetjustering.
3 762 180

Ärendenummer 1

version 1.0 160222

Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Miljo:FIA - Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Sökt EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny projektbudget
Handläggare
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Högskolan Väst
Västsverige
20201192
2019:3 Ansökan om utökning av verksamhet
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
2017-02-01 – 2023-04-30
2017-02-01 – 2020-05-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
3 762 180
6 337 098
10 099 278
7 896 223
7 252 823
25 248 325
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet syftar till att etablera en nationell resurs för flexibel och innovativ automation i
forskningsmiljön vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan. Genom en kombination av
labbutrustning och forskartjänster som kopplas till dessa utrustningsinvesteringar, ska fyra
demonstratorer implementeras där det kan visas nya teknologiska sätt för att åstadkomma
genombrott för mer miljöanpassade flygplan och motorer. Det planeras även en strukturell
utveckling av ett kompetenscentrum för regionens företag där nationella och internationella
forskningsaktörer samverkar kring kompetensöverföring inom automation samt insatser för att
möjliggöra för små och medstora företag att öka sin FoI-investeringar.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Tillväxtverket bedömer att ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och
aktiviteter ligger i linje med tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
Övergripande visionen för projektet är att genom flexibel och innovativ automation samt
digitalisering skapa bättre konkurrenskraft och ökad hållbarhet inom svensk tillverkningssektor.
Miljo:FIA har som mål att fortsatta att etablera en konkurrenskraftigt nationell
demonstrationsmiljö bestående av ett laboratorium samt ett kompetenscentrum för
kunskapsöverföring. Utökning av Miljo:FIA fokuserar på att utveckla en mötesplats mellan SMF,
akademi och forskningsinstitut för att identifiera och tillvarata de möjligheter som finns inom
flexibel och innovativ automation genom gemensamma projekt och demonstratoraktiviteter.
Miljo:FIA har även som mål att öka resultatspridningen till SMF från Clean Sky 2 för att öka antalet
SMF som deltar i olika Europaprogram. Miljo:FIA kommer av detta skäl testa tillverkning av
komponenter framtagna som komponentdemonstratorer i Clean Sky 2.
Specifika mål för utökning av projektet Miljo:FIA:
1. Laboratorium: Laboratorium för flexibel och innovativ automation som har byggts upp i
Miljo:FIA kommer att utvecklas ytterligare under den fortsatta projekttiden. Laboratoriet
innehålla modern automationsutrustning och ett generiskt koncept för flexibilitet har
tagits fram. Utrustningen, kompetens och konceptet bildar en plattform som skall
användas under den fortsatta projekttiden men framförallt efter projektet för att ge
regionens företag nya möjligheter, stärkt konkurrenskraft samt skapa nya arbetstillfällen.
Plattformen är generell och skall möta krav från såväl SMF-företag som större företag.
2. Kompetenscentrum: Skapa en struktur för ett kompetenscentrum för regionens företag
inklusive SMF på PTC där viktiga nationella/internationella forskningsaktörer samverkar
kring kompetensöverföring. Kompetenscentrumet avser skapa långsiktig samverkan med
SMF inom FoU-frågor kring innovativ automation med syftet att stärka konkurrenskraft
och kompetensförsörjning. Mer än 25 företag kommer att identifieras och rekryteras till
ett aktivt deltagande och långsiktiga relationer. Detta gör demonstrationsmiljön till en
uthållig FoU-miljö som kommer att leva vidare efter att projektet avslutas. Aktivt
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kunskapsspridande via olika event så som Automationsdagen som 2019 lockade 260
deltagare från ett 60-tal organisationer är en viktig aktivitet inom projektet.
3. Demonstratorer: Kunskapsöverföring av forskningsresultat genom att 3 användarapplikationer implementeras i var sin demonstrator i laboratoriet på PTC med hjälp av
plattformen för flexibilitet. Demonstratorerna ger lösningar på aktuella och viktiga
frågeställningar inom produktionsteknik och hållbar utveckling för regionens företag
inklusive SMF. Minst en av demonstratorerna kommer att behandla
komponenttillverkning i Clean Sky 2.
4. Ökad FoU: Öka den externa forskningsfinansieringen och möjliggöra för regionala företag
inklusive SMF att delta i EUs ramprogram.

Bakgrund till ändring
En väsentlig del av projektet Miljö-FIA ÄR uppbyggnad av laboratorium för flexibel industriell
automation, jämte experimentell verksamhet kring fokusområden för den utrustning som
upphandlats och tagits i drift inom ramen för projektet. Under projektet har utrustningen köpts
in, tagits i drift, färdigställts och på olika satt genomgått verifiering till funktion genom olika tester,
dels baserade på experiment definierade internt inom forskningsverksamheten vid högskolan,
dels genom externa kontakter med företag för att validera att utrustning och metoder för
användning både uppfyller, och kommer att uppfylla, högt ställda krav på utrustningens
användning. Syftet med projektet förlängning och utökning av Miljo:FIA att fortsätta att utveckla
denna plattform för flexibel och innovativ automation. Detta bygger specifikt på behov hos SMF
företag vilka identifierats i projektet och som kommer delta i olika demonstratoraktiviteter i det
fullskaliga automationslaboratorium som har byggts upp vid Produktionstekniskt Centrum. SMF
företagen kommer i dessa aktiviteter att klustras kring gemensamma problembeskrivningar och
automationslösningar demonsteras för att möjliggöra kunskapsöverföring mellan såväl
högskolan och företag som mellan olika företag. SMF företagens egna problemställningar och
automationsbehov är utgångspunkter för den gemensamma problembeskrivningen. Exempel på
identifierade problembeskrivningar är smarta sensorer för automation, materialhantering med
hjälp av smarta mobila robotar och nya flexibla och automatiska metoder för att möjliggöra
återanvändning av material i batterier (exempelvis Cobolt och Litium) i elfordon.
En central del i förlängning av Miljo:FIA kommer att vara att öka engagemanget hos SMF företag
vid Produktionstekniskt Centrum. Företagssamverkan kommer i detta syfte att organiseras i
nätverksgrupper. Konceptet bygger på att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter, samt att
man gemensamt med högskolan skapar ny kunskap. Nätverksgrupperna kommer att vara
fristående från projektet (i syfte att skapa en långsiktig samverkansstruktur) men kommer att
utnyttja resurser i projektet för att skapa ny kunskap genom att nya automationslösningar
utvecklas, testas och demonstreras.
Två redan skapade nätverksgrupper kommer att nyttjas i projektet och ytterligare ett kommer att
bildas under projektets genomförande. De befintliga grupperna är ”Flexibel Automation”, samt
”Tillverka i trä”. Den nya nätverksgruppen ska inriktas på behov och möjligheter hos tillverkande
företag som inte deltagit i de befintliga grupperna. Erbjudandet att delta i den nya gruppen
kommer att nå ut till företagen i regionen genom initiativet ”Robotlyftet”. Robotlyftet inriktas på
enskilda företag, men genom att delta i nätverksgruppen kommer företagen även att få ta del av
andra företags erfarenheter. En annan viktig aktivitet i projektet är att öka spridningen av resultat
till SMF företag, tidigare kunskap som skapats i Miljo:FIA. En av noderna i Robotlyftet – IUC Väst
– kommer att delta i den nya nätverksgruppen för att möjliggöra kunskapsöverföring till fler
företag.

Sida 3 (9)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Förutom de tillverkande företagen utgör de företag som levererar tjänster och system en viktig
målgrupp. Dels är de en förutsättning för att produktionssystemen ska kunna utvecklas, men de
har också en stor potential att utveckla nya affärsmöjligheter både på hemmamarknaden och
internationellt tillsammans med de tillverkande företagen. I nätverksgrupperna får dessa företag
en djupare kunskap om de tillverkande företagens behov och genom projektet kommer nya
lösningar utvecklas i samverkan.
Projektet kommer att skapa en ökad kompetens, ökad konkurrenskraft och nya möjligheter för
tillverkandeföretag i regionen. Projektet kommer därmed att öka livskraften och snabba upp
tillväxten hos dessa företag. Genom laboratoriet och det kompetenscentrum som byggs upp vid
PTC, med en modell för samverkan som skapas i Miljo:FIA, kommer PTC att ha en särställning i
landet avseende utvecklingssamverkan mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv inom
innovativ och flexibel automation. Detta förväntas ge:
•
•
•
•
•

ett ökat antal SMF som deltar i forskningsprojekt även internationellt
nya innovativa metoder för automatisering av produktion
nya arbetstillfällen
ökad kompetens hos SMF
ökade externt finansierade FoU-resurser.

Reviderade aktiviteter
(Komplett aktivitetslista, med de nya eller uppdaterade aktiviteter i kursiv stil)
Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Resultatspridning genom
seminarier, kurser, artiklar och
konferensbidrag. De redan
etablerade kontaktnäten vid
Innovatum och PTC används för att
sprida information. Vidare sprids
information genom studenters
deltagande i projekten, till exempel i
form av examensarbete. Resultaten
presenteras också fortlöpande på
Högskolan Västs och PTCs hemsidor.
Periodvisa FoU-rapporter sprids till
de deltagande företagen som
diskuteras vid projektmöten och
seminarier. Rapporterna utgör
grund för vetenskapliga
publikationer.
Kommunikation av projektet enligt
Tillväxtverkets direktiv. Uppdateras
kontinuerligt efter behov.
Presentationer genom workshops
och demonstratorer för de
samverkande företag samt även för
ingående företagsnätverk.

2017-02-01 2023-01-30

1 132 931

2017-02-01 2023-01-30

82 931

2017-02-01 2023-01-30

250 000

Webb, skyltmaterial,
mm
SMF-dagar
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Publikationer och
presentationer

Publikationer i journaler och
presentationer vid konferenser.

2017-02-01 2023-01-30

200 000

Kommunikation, resultatspridning och
kompetensöverföringsinsatser

Kommunikation och kompetens2020-02-01 överföring kommer att ske genom
2023-01-30
olika aktiviteter såsom
demonstrationer, fallstudier,
seminarier, kurser, artiklar och
konferensbidrag. Nätverk utvecklas
och utnyttjas för ökad
kompetensöverföring. Erfarenheter
från Miljo:FIA kommer att spridas.
Resultaten från Miljo:FIA PLUS
presenteras också fortlöpande på
Högskolan Västs och PTCs hemsidor.
Periodvisa rapporter/nyhetsblad
sprids till de deltagande företagen
som diskuteras vid projektmöten
och seminarier. Rapporterna utgör
även grund för vetenskapliga
publikationer.
Informationsspridning,
2023-02-01 resultatspridning, arrangerande av 2023-04-30
slutseminarium, slutrapportering.
Projektrapportering, utvärdering av 2023-02-01 resultat.
2023-04-30

600 000

Presentation av projektresultat, 2023-02-01 webb, rapporter, publikationer och 2023-04-30
filmer, slutseminarium för SMF.
Säkra en kontinuitet av samverkan 2023-02-01 och nätverk.
2023-04-30

40 000

Avslutsarbete
Rapportering
Sammanställningav
publikt
material,
slutseminarium
Samverkan och nätverk
Utvärdering
lärande

och Utvärdering sker kontinuerligt

104 815
34 815

30 000

2017-02-01 2023-01-30

570 000

Kontinuerlig intern utvärdering 2017-02-01 genom
projektledningen
och 2023-01-30
referensgrupp
Extern utvärdering och Lärande utvärdering
2017-02-01 lärande
genom
2023-01-30
följforskning
Upphandling
av Upphandling,
installation
och 2017-02-01 utrustning
idrifttagning
av
utrustning. 2018-12-31
Kravspecifikation och underlag för
upphandling,
automationsutrustning för att
skapa laboratoriet i flexibel och
innovativ automation, Installation
och idrifttagande av utrustning.

120 000

Intern utvärdering
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Demonstratorprojekt Demonstratorprojekt i sam-verkan
i samverkan med med SMF. Tiderna kan variera för
företag
respektive
demonstratorprojekt
beroende på medverkande företag.
Varje demonstratorprojekt samlar
företag
med
intresse
och
problembeskrivning
inom
gemensamt
delområde.
Varje
demonstratorprojekt leds av en
delprojektledare.
Genomförande
av Demonstratorprojekt 1 kommer att
demonstratorprojekt 1 klustras
med
komponenttillverkning i Clean Sky 2 samt med
SMF. Temat är nya koncept för
flexibel
automation
inom
tillverkning
av
flygmotorkomponenter
för
ökad
konkurrenskraft. Teknologin skall
innebära ett kostnadseffektivt sätt
att automatisera tillverkning av
produkter med hjälp av flexibel och
innovativ
automation.
Demonstratorkomponenter
från
Clean Sky 2 kommer att tillverkas i
denna demonstrator.
Genomförande
av Temat för demonstratorprojekt 2 är
demonstratorprojekt 2 bättre arbetsmiljö genom innovativ
automation hos SMF. Tunga
manuella operationer och moment i
industrin
skapar
dåliga
förutsättningar för en hållbar och
bra arbetsmiljö. Med hjälp av ny
flexibla robotlösningar och coobots
skall operationer som t.ex. skärbyte
kunna automatiseras. Detta ger
förbättrad arbetsmiljö och en mer
hållbar produktion.
Genomförande
av Temat för demonstratorprojekt 3 är
demonstratorprojekt 3 lika möjligheter genom nytt
koncept för individanpassade
automationslösningar
som
är
tillämpbara för tillverkning av
flygkomponenter hos GKN som
såväl SMF. Med hjälp av ny teknik
skall utrustning som automatiskt
anpassa sig efter individens
förutsättningar demonstreras.
Genomförande
av Demonstratorprojekt 4 kommer att
demonstratorprojekt 4 klustra teknikleverantörer (SMF)
med
komponent-leverantörer
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2017-05-01 2020-02-28

10 025 000

2017-05-01 2020-02-28

3 780 000

2017-05-01 2020-02-28

2 100 000

2017-05-01 2020-02-28

2 100 000

2017-05-01 2020-02-28

2 045 000
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(SMF) med temat användning,
programmering och driftsättning
av enkla, innovativa och flexibla
automations-lösningar.
Detta
gynnar
införandet
och
tillgängligheten
av
automationslösningar på bredare
front.
Miljö:Fia Plus
Det är 3 olika demonstratorsprojekt
som kommer att genomföras inom
Miljo:FIA PLUS.
Genomförande
av Demonstratorprojekt 5 kommer att
demonstrator-projekt 5 klustra teknikleverantörer (SMF)
med komponent-leverantörer (SMF)
för att jobba med flexibla
automations-lösningar för materialoch komponenthantering mellan
olika
operationer
och/eller
maskiner med hjälp av mobila
robotlösningar (AGVer).
Genomförande av
Demonstratorprojekt 6 behandlar
demonstrator-projekt 6 smarta sensorer och industrins
digitalisering för att skapa flexibla
och
innovativa
automationslösningar. Lösningar
som är tillämpningsbara både för
storföretag (tex GKN) och SMF.
Genomförande av
I demonstratorprojekt 7 kommer
demonstrator-projekt 7 teknik- och komponent-leverantörer
(SMF) att samlas runt temat flexibla
automations-lösningar
för
återvinning
av
material
i
bilbatterier i elfordon.
Projektledning
Leda och styra projektet, ansvara för
rapporteringar och uppföljning.
Projektledning, koordinering och
arbetsledning
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2020-02-01 2023-01-31

7 175 580

2020-02-01 2023-01-31

1 505 580

43862 - 202301-31

1 650 000

2020-02-01 2023-01-31

4 020 000

2017-02-01 2023-01-31

1 480 000
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Reviderade indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Tidigare Värde
15
15

Nytt Värde
25
25

Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter

10
5

15
7

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- 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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Reviderad Budget
Nya projektperioden: 2017-02-01 – 2023-04-30

Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Bidrag i annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

Ordinarie
projektperiod
3 683 836
700 000
300 000
3 800 000
2 606 086
11 089 922
11 089 922

Utökad
projektperiod
3 059 113
200 000
300 000
1 100 000
2 246 467
6 509 580
6 509 580

4 752 823
4 752 823
15 842 745

2 500 000
2 500 000
9 405 580

Totalt
6 742 949
900 000
600 000
4 900 000
4 852 553
17 599 502
17 599 502
7 252 823
7 252 823
25 248 325

Medfinansiering
Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Utökad
projektperiod

Totalt

4 000 000
672 824
80 000
4 752 824
4 752 824

2 500 000
523 400
120 000
3 143 400
3 143 400

6 500 000
1 196 224
200 000
7 896 224
7 896 224

4 752 823

2 500 000
2 500 000

7 252 823
7 252 823

4 752 823
9 505 647

2 500 000
5 643 400

0
7 252 823
15 149 047

Ordinarie
projektperiod
6 337 098

Utökad
projektperiod
3 762 180

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Högskolan Väst
Innovatum AB, Trollhättan
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
GKN
Total privat bidrag annat än pengar
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering
Total finansiering

4 752 823

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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56.12%
40.00%
31.27%
28.73%

Totalt
10 099 278

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Bilaga 13

2019-11-27

Ansökningsomgång 2019:3- tilläggsansökningar

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

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Prioritering

1

20200947 IUC Halland/ Marknadslyftet

1 126 807 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige prioriterade projektet
Marknadslyftet i ansökningsomgång 2016:1. Strukturfondspartnerskapet prioriterar förlängningen av
projeket med tillhörande budgetjustering.

2

20200050 Almi Invest / Almi Invest
Västsverige Fond II

3

20201313 Agroväst Livsmedel AB/ Smart 2 926 308 Prioriteras
Agri
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet
Västsverige prioriterade projektet Smart Agri i ansökningsomgång 2017:1. Strukturfondspartnerskapet
prioriterar förlängningen av projeket med tillhörande budgetjustering.

4

20201547 Coompanion/ CooCreate

5

20200945 Lysekils kommun/ Maritim
utveckling i Bohuslän

3 333 333 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige prioriterade projektet Almi Invest
Västsverige Fond II i ansökningsomgång 2015:1. Strukturfondspartnerskapet prioriterar förlängningen
av projeket med tillhörande budgetjustering.

953 906

Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige prioriterade projektet
CooCreate i ansökningsomgång 2017:2. Strukturfondspartnerskapet prioriterar förlängningen av
projeket med tillhörande budgetjustering.

1 630 104 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet
Västsverige prioriterade projektet Maritim utveckling i Bohuslän i ansökningsomgång 2016:1.
Strukturfondspartnerskapet prioriterar förlängningen av projeket med tillhörande budgetjustering.

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

2019-11-27

Ansökningsomgång 2019:3- tilläggsansökningar

Ärendelista, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
6

20201308 Signerat Halland/ Hallands
Matgille

2 620 000 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige prioriterade projektet
Hallands Matgille i ansökningsomgång 2017:1. Strukturfondspartnerskapet prioriterar förlängningen av
projeket med tillhörande budgetjustering.

Summa 12 590 458

Ärendenummer 1

version 1.0 160222

Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Marknadslyftet
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets verksamhet
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Industriellt Utvecklingscentrum i
Halland AB
Västsverige
20200947
2019:3 Ansökan om utökning av
verksamhet
Konkurrenskraftiga små och
medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på
regionala, nationella och internationella
marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2016-09-01 – 2021-12-31
2016-09-01 – 2019-12-31
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Hallands län och
Västra Götalands län
1 126 807
4 400 000
5 526 807
7 445 105
845 105
13 817 017
Mohamed Ben Abdelhamid
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom att utveckla och
genomföra marknadsorienterade strategier för marknadsexpansion, med nya eller befintliga
produkter och tjänster. IUC Halland kommer att stötta företagen i att utveckla
marknadsstrategier genom enskild coachning och gemensamma seminarier. För att möjliggöra
detta kommer även metoden utvecklas och projektet kommer hämta erfarenheter från bland
annat IUC Norrbotten. Syftet är att arbeta för en marknadsorientering i företagen, jämte den
produktionsorientering som finns i många tillverkningsföretag i regionen. Insatserna ska på sikt
leda till exempelvis förbättrade innovationsprocesser, ökad konkurrenskraft och att fler
produkter kommersialiseras.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Tillväxtverket bedömer att ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och
aktiviteter ligger i linje med tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
En förlängning av Marknadslyftet ger fler företag möjlighet att ta del av projektets
kvalitetssäkrade utvecklingsmodell och all den erfarenhet och det lärande som har byggts upp.
Hållbarhet kommer att vävas in som en mycket viktig del i hela utvecklingsprocessen och på så
sätt bli en naturlig del i företagens utveckling. Samma metoder och modeller kommer att
användas som i Marknadslyftet men utvecklingsprocessen kortas ner och blir mer
kostnadseffektivt, samt vänder sig främst till tjänsteföretag.
Utvecklingsprocessen
• 25 företag erbjuds att delta i TEK Tjänstelyft (se aktivtetslistan). lngen gallring kommer
att ske av företag i rekryteringsprocessen.
• Minst 15 av dessa företag ska komma från tjänstesektorn. Tidigare fokuserat på
industriföretag.
• De 25 företagen gör handlingsplan 1 med konsult
• Hållbarhet kommer att integreras i handlingsplanen från början och bli en naturlig del i
hela utvecklingsprocessen.
• En utvecklingsdag med två av delarna i Entreprenöriell Orientering - Tillväxtvilja och
Organisatoriskt stöd läggs in som ett obligatoriskt moment efter att alla har gjort
handlingsplan 1.
• Handlingsplan 2, uppföljning av konsult
Själva genomförandet av handlingsplanen sker som en frivillig fortsättning för företagen. Detta
kommer att ske i nätverksform (som är den tredje delen i Entreprenöriell Orientering), med
expert och finansieras utanför projektet av företagen själva. Nätverken kommer att drivas av
samverkansparten TEK kompetens.
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Bakgrund till ändring
Marknadslyftet som startade 2016-09-01 avslutas 2OI9-I2-31. Målet är att deltagande företag
ska öka sin konkurrenskraft genom att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier
för expansion på nya eller befintliga marknader, med nya eller befintliga produkter, och med
tillhörande tjänster. Marknadslyftet stödjer deltagande företag att få hjälp med att ta fram en
strategi för företagets tillväxt och utveckling samt får konkret hjälp med att genomföra sina
handlingsplaner.
Marknadslyftet vänder sig till små och medelstora företag med tillverkning eller industrinära
tjänster i Halland och Västra Götaland. Projektet genomförs i två faser och urvalet av företag som
deltar görs i flera olika steg. Till den andra delen som fokuserar på implementering av
handlingsplanerna har 25 företag gått vidare. Det förväntade resultatet av Marknadslyftet för
deltagande företag är att de får ökad kunskap om marknadsutveckling och ökad förmåga att
arbeta strategiskt för att vinna andelar på ny eller befintlig marknad eller mot nya
kunder/kundsegment. På lång sikt förväntas projektet leda till:
•
•
•
•
•
•
•
•

industriföretag som tillväxer på nya marknader
ökad lönsamhet på befintliga marknader
företagen blir mer affärsmässiga och marknadsorienterade
fler små och medelstora industriföretag som expanderar
ökad konkurrenskraft för små och medelstora industriföretag
fler produkter kommersialiseras både på inhemsk och exportmarknad
jobbskapande, fler kvinnor och män kommer i arbete
en inkluderande tillväxt genom ökad medvetenhet om jämställdhet, lika möjligheter och
ickediskriminering

Forskningens analys av Marknadslyftet har tagits fram vid Högskolan i Halmstad som ett
metodmässigt upplägg och forskningsförankrade mått för att undersöka insatsens effekt.
Analysen undersökt nedanstående frågor:
-

Ökar företagen sin marknadsorientering efter genomgången insats? Detta har delats upp i
tre delkomponenter: kundorientering, Konkurrensfokus och Organisatoriskt/funktionellt
stöd
Ökar företagen sin förankring av företagets tillväxtintentioner i organisationen?
Ökar företagen sin nätverksförmåga?

Samtliga begrepp är förankrade i internationellekonomisk forskning, och måtten är validerade
och använda i tidigare studier.
Analysen visar att:
-

insatsen gett signifikanta positiva effekter på samtliga variabler som mätts på varje enskilt
företag
medverkan i insatsen har ökat företagens marknadsorientering, tillväxtintentioner och
nätverksförmåga.

De goda resultat som Marknadslyftet visar är ganska ovanliga.
-

Forskningsstudier av offentligt finansierade utbildningsinsatser för företag visar ofta
marginella effekter, om några alls.
Framgångsfaktorer, som också stöds i forskning, är: handlingsorienterade workshops med
fokus på företagens behov, struktur och innehåll baserad på evidensbaserad kunskap om
vad som driver företagsutveckling samt flexibel och lyhörd organisering
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Projektet syfte och mål kvarstår. Syftet med utökningen av Marknadslyftet är att ytterligare 25
företag i Västsverige ska få möjlighet till en långsiktigt hållbar och inkluderande utveckling och
därmed bidra till en attraktiv region med hög sysselsättning. Projektets mål är att deltagande
företag ökar sin konkurrenskraft genom ett medvetet hållbarhetsarbete integrerat med
marknadsorienterade strategier för expansion på nya eller befintliga marknader med nya eller
befintliga produkter.

Reviderade aktiviteter
(Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteter i kursiv stil)

Aktivitet

Beskrivning

Uppstart av projekt

- Rekrytering/upphandling av
företagscoacher och
projektutvärderare.
- Rekrytering av deltagande företag.
- Plan för arbete med aktiviteter kring
arbetet med jämställdhet och mångfald.
- Plan för extern projektutvärdering
samt utveckla mål och indikatorer.
- Kommunikationsplan.
- Anpassning av affärssystem.
Processledning/coachning till företag,
inklusive rekrytering av företag.
Webanpassning av verktyg för
behovsanalys med inriktning på
marknadsutveckling för att öka
spridning av verktyget.
Behovsanalyser med inriktning på
marknadsutveckling.
Nulägesanalyser, genomgång av
affärsmodell, produkter och
marknadsplaner.
Coachning/stöd vid framtagande och
genomförande av handlingsplaner och
utveckling och dokumentation av
arbetsprocessen.
Stöd till företagen genom
expertkompetens inom
marknadsutveckling, genom till
exempel nätverksträffar, workshops,
seminarier, samt coachning.
Genomförande av insatser i form av
seminarier, workshops, nätverksträffar
med fokus på att öka företagens
medvetenhet.

Företagsanalyser och
coachning av företag
• Webanpassning av
verktyg för
behovsanalys
•

Behovsanalyser

•

Nulägesanalyser och
handlingsplan

•

Coachning
förbättringsarbete

Utvecklingsinsatser mot
deltagande företag

Insatser för jämställdhet,
lika möjligheter och icke
diskriminering
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Startdatum Slutdatum
2016-09-01 2016-12-31

Kostnad

2017-01-01 2019-08-31
2017-01-01 2017-12-31

3 375 000

2017-01-01 2017-06-30
2017-07-01 2017-12-31

600 000

2018-01-01 2019-08-31

1 500 000

2017-01-01 2019-08-31

4 000 000

2017-01-01 2019-08-31

150 000

535 000

75 000

1 200 000

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

Samverkan med regionala
aktörer
Kvalitetssäkrad
uppföljning

TEK Tjänstelyft

•

Uppstart av
Förlängning

•

Kvalitetssäkra
Marknadslyftets
modell utifrån ett
hållbarhetsperspektiv
Företagsanalyser och
coachning av företag
Förlängning
Handlingsplan 1 och 2
till enskilda företag

•
•
•

Utvecklingsinsatser
mot deltagande
enskilda företag

Extern kommunikation och
resultatspridning
Avslutsarbete
Utvärdering och lärande
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Startdatum Slutdatum
Samverkan med övriga regionala
2017-01-01 aktörer inom marknad och export.
2019-08-31
- Upprätta eller anpassa rutiner för 2016-09-01 uppföljning av projektets ekonomi. 2021-12-31
Redovisning av projektekonomi och
lägesrapporter.
- Uppföljning och utvärdering av
extern konsult sker löpande under
hela projektet
Under aktiviteten genomförs insatser mot 2020-01-01tjänsteföretag som får ta del av projektets 2021-06-30
kvalitetssäkrade utvecklingsmodell och
all den erfarenhet och det lärande som
har byggts upp under förlängning av
projektet Marknaslyftet
Rekrytering/Upphandling
av 2020-01-01 –
företagscoacher
2020-06-30
Rekrytering av deltagande företag
Plan för extern projektutvärdering
Plan för att integrera horisontella
kriterier

Kostnad

Möte mellan kompetenser inom 2020-01-01 –
affärsutveckling
och
hållbarhet. 2020-06-30
Hållbarheten integreras i alla moment

100 000

Processledning/coachning till företag, 2020-07-01inklusive rekrytering av företag.
2021-06-30

958 000

Sker enligt Marknadslyftets modell med
skillnaden att hållbarheten integreras i
alla moment, Konsulter och resor
Utvecklingsdagar i tillväxt-intention och
Organisatoriskt stöd. Övriga insatser
sker utanför projektet

2020-04-01 –
2021-01-31

905 000

2020-11-012021-06-30

125 000

Kommunikationsplan, genomförande av
marknadsföringsaktiviteter och arbete
med projekthemsida.
Sammanställning av projektresultat
samt slutrapportering.
Arbete med uppföljning av projektets
mål och indikatorer, inklusive
kontinuerlig extern utvärdering. Interna
och externa lärandeaktiviteter. Utbyte
med Pegin XL under 2017.

2016-09-01 2021-12-31

550 000

2019-09-01 2021-12-31
2016-09-01 2019-12-31

675 000

500 000
450 000

2 567 000

479 000

275 000

version 1.0 160222

Reviderade indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn

Tidigare Värde

Nytt Värde

Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

25
60

20
64

Antal företag som får stöd

60

64

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.
Resultatindikatorer
- Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk, marknadsföring)
- Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där företaget
hade minst 3 anställda i början av mätperioden
- Förädlingsvärde i små- och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Reviderad budget
Nya projektperiod 2016-09-01 – 2021-12-31

Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Avgår projektintäkter (negativ kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

Ordinarie
projektperiod
2 844 921
6 537 000
44 997
1 823 082
11 250 000

Utökad
projektperiod
1 025 000
1 450 000
30 000
687 017
3 192 017

Totalt

250 000

375 000

625 000

250 000

375 000

625 000

11 000 000
11 000 000

2 817 017
2 817 017

13 817 017
13 817 017

3 869 921
7 987 000
74 997
2 510 099
14 442 017

Medfinansiering
Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Offentlig Kontantfinansiering
Region Halland
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat Kontantfinansiering
TEK Kompetens
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering
Summa medfinansiering

Utökad
projektperiod

Totalt

6 600 000
6 600 000
6 600 000

845 105
845 105
845 105

7 445 105
7 445 105
7 445 105

0
0
0
6 600 000

845 105
845 105
845 105
1 690 210

845 105
845 105
845 105
8 290 210

Ordinarie
projektperiod
4 400 000

Utökad
projektperiod
1 126 807

EU-stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader:
Stödandel (EU-medel) av total finansiering:
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel):
Andel privat finansiering:
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40,00%
53,38 %
49,54 %
6,62%

Totalt
5 526 807

Ärendenummer 2

version 1.0 160222

Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Almi Invest Västsverige Fond II
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Ny projektperiod

Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Almi Invest Västsverige
Västsverige
20200050
2019:3 Ansökan om utökning av verksamhet
Öka konkurrenskraften hos små och medelstora
företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapande av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser.
Finansieringsinstrument (regional
riskkapitalfond)
2015-10-01 – 2022-12-31 (i samband med
prioritering förlängs investeringsperioden med
ett år)
2023-01-01 – 2027-12-31 (förvaltningsperiod)
2015-10-01 – 2021-12-31.
2023-01-01 – 2027-12-31 (förvaltningsperiod)
Västra Götaland, Halland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län och
Hallands län
3 333 333
60 000 000
63 333 333
5 000 000 kr
0
8 333 000 kr
Jenny Stark Molvin
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
I Tillväxtverkets förhandsbedömning konstateras att det finns ett marknadsproblem i relation
till externt ägarkapital. I synnerhet med avseende på små och medelstora företag i tidiga
utvecklingsfaser. Det regionala programmet har därför ansett det motiverat att fortsätta den
satsning på regionala riskkapitalfonder som genomfördes under programperioden 2007–2013.
Almi Invest Västsverige AB har sedan tidigare ansökt om, och blivit beviljade medel för, att
etablera en ny fond (Fond II) och därmed fortsätta sin satsning från förra perioden.
Almi Invest Västs första fond, Fond I, på 217 Mkr fullinvesterades 2015 och befinner sig idag i
förvaltningsfas med 29 kvarvarande portföljbolag. Almi Invest Västs andra fond, vilken denna
tilläggsansökan avser, sjösattes 2015. Fonden är på 176 Mkr, varav 140,8 Mkr investeringsbart
kapital. Så här långt har 64% av Fondens investeringsbara kapital investerats i 42 unika bolag.
Till detta har ytterligare drygt 347 Mkr attraheras från privata aktörer för saminvestering, på
lika villkor och på marknadsmässig grund.
Genomförda investeringar, och ett över tid stadigt dealflow om 120–150 unika företag per år
som söker riskkapital, visar att Almi Invest har en väldigt viktig roll att fylla i det regionala
ekosystemet och att det finns ett fortsatt stort behov av offentligt riskkapital. Enligt genomförda
kund- och markndsundersökningar, uppfattas Almi Invest som en neutral och
marknadskompletterande aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom
riskkapitalområdet, och har på så sätt blivit en erkänd och uppskattad samarbetspartner hos
såväl startups som privata investerare.
Almi Invest Väst söker härmed om utökade medel från den Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) om 3 333 333 kr för region Västsverige (Västra Götalands län och
Hallands län). Medlen skall verka inom ramen för befintligt projekt, ID 20200050 (Fond II), med
motsvarande målsättning och villkor. En tidsmässig förlängning av projektet t o m 2022-12-31
är en förutsättning för ansökan om ändringsbeslut.
Genom detta tilläggsbeslut föreslås ytterligare 8 333 333 Mkr tillföras fonden, varav 3 333 333
Mkr från ERUF samt 5 Mkr från Almi Företagspartner. I samband med tilläggsbeslutet kommer
investeringsperioden att förlängas till t o m 2022-12-31, vilket kommer att säkerställa tillgången
på riskkapital under den aktuella tiden.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till ett specifikt mål. Den planerade
användningen av de utökade medlen genomförs inom ramen för befintlig struktur för
finansieringsinstrument och med inriktning på de ändamål som följer av det operativa
programmet för Västsverige.
Tillväxtverket bedömer att insatsen tillvaratar och utvecklar de satsningar som har gjorts under
föregående och innevarande programperiod. Almi Invest bedöms också ha den organisatoriska
kapacitet som krävs för att fortsatt genomföra investeringsstrategin, som förväntas ge en hållbar
avkastning samt bidra till en balanserad och hållbar riskkapitalmarknad i regionen.
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Projekt-PM
Beskrivning av ändringen (Projektets beskrivning)
Det ansökta kapitalet ska investeras i sex till nio nya företag, beroende på deras respektive
kapitalbehov och medfinansiärers medverkan.

Bakgrund till ändring (Projektets beskrivning)
Syftet med ansökan är att säkerställa vår investeringsverksamhet i Västsverige i ytterligare ett
år. Med den investeringstakt vi har haft hittills kopplat till vår investeringsbudget framåt, så ser
vi ett behov av att öka kapitalbasen i Fond II. Dessutom ser vi vissa tecken på en avmattning i
konjunkturen, och det innebär med stor säkerhet att flera privata investerare drar öronen åt sig
och drar ner på sina nyinvesteringar. Detta innebär att Almi Invest får en än viktigare roll i vår
region att vara en långsiktig och pålitlig investeringspartner.

Reviderade aktiviteter
Arbetet att nå projektets mål förutsätter en fortsatt hög aktivitetsnivå. Mål och indikatorer skall
uppnås i första hand genom ett fortsatt fokus på följande aktiviteter:
• Hög närvaro i hela regionen, framför allt tillsamman med Almi Företagspartner i
Göteborg och vid deras regionkontor i Sjuhärad, Fyrbodal, Skaraborg och Halland.
• Nära samarbete med regionens åtta Inkubatorer och sex Science parks.
• Deltagande på events i regionen såsom Connect2Captal, Cash is Queen, GBG Tech-week,
DI scale-up-day, med flera.
• Löpande kontakt med näringslivschefer, banker, affärsängelnätverk, styrelseakademien,
Västsvenska Handelskammaren, etc.
• Hög aktivitet på hemsidan och i sociala medier.

Reviderade indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än bidrag
Sysselsättningsökning i företag som får stöd, heltidstjänster
Privat investering som matchar offentligt stöd till företag (annat
än bidrag), kr
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Tidigare värde
43
43
120
176 000 000

Nytt värde
50
50
150
184 300 000

version 1.0 160222

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
Målsättningen med Fond II om 176 Mkr plus aktuell utökning om 8,33 Mkr (varav 3,33 Mkr
ERUF) är att;
• Fortsätta bidra till ökad regional tillväxt med ökad differentiering av det regionala
näringslivet.
• Fortsätta stödja möjligheterna för små och medelstora företag att växa på nationella och
internationella marknader.
• Fortsätta främja entreprenörskapet i regionen och stödja framväxten av fler nya företag
baserade på nya affärsidéer och innovationer.
• Investera i ca 43+7 nya bolag, varav sistnämnda är kopplat till aktuell utökning.
• Samverka med det privata kapitalet och med hjälp av medinvesterare tillföra minst
176+8,3 Mkr till regionens näringsliv, varav sistnämnda är kopplat till aktuell utökning.
• Fortsätta att aktivt arbeta med portföljbolagen för att åstadkomma bästa möjliga
företagstillväxt.
• Fortsätta bidra till en bättre lokal kunskap om riskkapitalmarknaden.
• Revolvera det investerade kapitalet, dvs att uppnå en avkastning så att kapitalet behåller
sitt värde
• Skapa 120+30 nya arbetstillfällen under perioden tills dess att fonden upphör.
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Reviderad budget
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa
tjänster
Resor och logi
Investeringar, materiel och lokaler
Investeringar i portföljbolag

Ordinarie
projektperiod
14 850 000

Utökad
projektperiod
971 262

3 927 740

83 000

4 010 740

310 000

50 000

360 000

962 079
146 434 000

Totalt
15 821 262

962 079
6 606 667

153 040 667

Schablonkostnader

9 516 181

622 404

10 138 585

Summa kostnader

176 000 000

8 333 333

184 333 333

Summa faktiska kostnader

176 000 000

8 333 333

184 333 333

Summa totala kostnader

176 000 000

8 333 333

184 333 333

Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Utökad
projektperiod

Totalt

Offentlig Kontantfinansiering
ALMI Invest Västsverige AB
Region Halland

36 000 000

36 000 000

8 000 000

8 000 000

Västra Götalandsregionen

32 000 000

Almi företagspartner moderbolag

40 000 000

5 000 000

45 000 000

Total offentlig
kontantfinansiering

116 000 000

5 000 000

121 000 000

Total offentlig finansiering

116 000 000

5 000 000

121 000 000

Total privat finansiering

0

0

0

Summa medfinansiering

116 000 000

5 000 000

121 000 000

Ordinarie
projektperiod

Finansiering
EU-medel

60 000 000

32 000 000

Utökad
projektperiod
3 333 333

Totalt
63 333 333

Ovanstående budget avser föreslagen förlängning av investeringsperioden med ett år till 2022-12-31.

Sida 5 (5)

Tillväxtverket

Ärendenummer 3

version 1.0 160222

Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Smart Agri
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Agroväst Livsmedel AB
Västsverige
20201313
2019:3 Ansökan om utökning av verksamhet
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2017-09-01 – 2023-04-30
2017-09-01 – 2020-12-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
2 926 308
3 524 216
6 450 524
6 237 374
3 438 412
16 126 310
Maud Persson

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet avser bidra till utveckling och implementering av ny teknik i lantbruk och
livsmedelsproduktion, som ska i sin tur möjliggöra en intensifierad och hållbar matproduktion.
Detta ska åstadkommas genom att utveckla ett effektivare regionalt innovationsstödsystem för
digitalisering och teknikutveckling inom jordbruk och livsmedel. Projektet baseras på en ökad
samverkan mellan innovationsstödjande aktörer inom området, Agroväst, Gothia Innovation och
RISE och ska ge stöd till små och medelstora teknikföretag vid utveckling och test av nya smarta
tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker matproduktion.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och aktiviteter ligger i linje med
tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen (Projektets beskrivning)
Agroväst Livsmedel AB ansöker om förlängning av och fortsatt finansiering av projektet
SmartAgri (Ärende-ID 20201313) enligt tabellen nedan. Projektet kommer att ha samma
samarbetspartner och inriktning som under innevarande projektperiod.

Bakgrund till ändring (Projektets beskrivning)
Projektet har varit mycket framgångsrikt och stärkt Agroväst i vår roll som klustermotor för de
gröna näringarna i Västra Götaland, och som förändringsledare i den digitala omvandlingen av
lantbruket. Även våra samarbetspartners har stärkts. RISE har kommit än närmare AgTechföretagen i Västra Götaland och fått en förbättrad möjlighet att sprida kunskap och best-practise,
samt bidra till företagens utveckling. Science Park Skövde har
genom projektet stärkt sin koppling till en viktig del av regionens näringsliv som man tidigare
inte haft kontakt med.
Projektets bedömning är att projektet bidragit till stor nytta för målgruppen, dvs små och
medelstora IT- och teknikföretag i Skaraborg och Västsverige som utvecklar och levererar
lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och
livsmedelsproduktion. Intresset från företagen är fortsatt stort och projektet har etablerat
kontaktmed många företag som är i behov av stöd för att komma vidare i sin digitala produkt.

Reviderad aktivitetslista
Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteterna i kursiv stil.
Aktivitet

Beskrivning

Startdatum
Slutdatum

Utvecklings- och
innovationsstöd

Syftet är att utifrån företagens behov
understödja och initiera processer och

2017-09-01 2022-12-31
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Kostnad

10 673 000
kr
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- Uppsökande
verksamhet

- Processledning och
stöd i innovationsprojekt

- Uppföljning och
coachning
Projekt- och
processledning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Utvärdering och lärande

Avslutsarbete

projekt som bidrar till utvecklingen av
nya smarta produkter och tjänster.
Projektet kommer att skapa
engagemang hos företagen genom
att arbeta uppsökande, genom ett
strukturerat arbetssätt genomföra
behovs- och möjlighetsanalyser som
bidrar till insikter hos företagen om
vikten av ökad innovationsförmåga.
Projektet kommer att stödja
företagen med idé- och
projektutveckling, samt med
ansökningar om medel för förstudier
och FoI-projekt.
Projektet kommer att jobba med
coachning och uppföljning gentemot
respektive medverkande företag.

2017-09-01 2022-09-30

5 000 000 kr

2017-09-01 2022-12-31

3 673 000 kr

2017-09-01 2022-12-31

2 000 000 kr

Syftet är att koordinera, driva och
leda arbetet utifrån fastställd plan och
budget, på ett sätt som skapar
engagemang och tillit bland
deltagande partners.
Aktiviteten har som mål att skapa
starka nätverk av engagerande
företag från målgruppen, samt öka
kunskapen hos målgruppen om de
möjligheter som digitaliseringen
skapar.

2017-09-01 2023-04-30

4 000 000 kr

2017-09-01 2023-02-28

1 000 000 kr

Syftet är att succesivt under
projektets gång få inspel från en
extern utvärderare Utvärderaren
kommer att medverka vid minst två
styrgruppsmöten per år för att
redovisa sina iakttagelser och utgöra
ett stöd till styrgruppen i de
strategiska diskussionerna.
Aktivitetens mål är en slutrapport
som uppfyller finansiärernas krav, och
en sammanfattande utvärdering av
projektet som ska stödja ett lärande
bland medverkande aktörer.

2017-09-01 2023-02-28

303 000 kr

2023-01-01 2023-04-30

150 000 kr

Reviderade 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
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Tidigare värde
40
40
3

Nytt värde
60
60
6
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Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
- Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.
- Förädlingsvärde i små- och medelstora företag.
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Reviderad budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa
tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och
externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Avgår projektintäkter (negativ
kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

Ordinarie
projektperiod
3 378 300

Utökad
projektperiod
3 962 600

Totalt

2 787 988

332 398

3 120 386

326 530

295 800

622 330

202 840

99 000

301 840

2 164 882
8 860 540

2 655 972
7 345 770

4 820 854
16 206 310

50 000

30 000

80 000

50 000
8 810 540
8 810 540

30 000
7 315 770
7 315 770

80 000
16 126 310
16 126 310

7 340 900

Medfinansiering
Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Offentlig kontantfinansiering
Kommunalförbundet Skaraborg
Västra Götalandsregionen
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Agroväst Livsmedel AB
Total privat finansiering
Summa medfinansiering

Utökad
projektperiod

Totalt

1 148 894
4 137 430

951 050
0

2 099 944
4 137 430

5 286 324

951 050

6 237 374

5 372 723

951 050

6 237 375

0
0
5 286 324

3 438 412
3 438 412
4 389 462

3 438 412
3 438 412
9 675 786

Stöd
Finansiering

Ordinarie
projektperiod
3 524 216

EU-medel

Utökad
projektperiod
2 926 308

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
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%
60.00%
0.00%

Totalt
6 450 524

Ärendenummer 4
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Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
CooCreate
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering, totalt
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland,
Ekonomisk förening
Västsverige
20201547
2019:3
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2022-04-30
2018-01-01 – 2021-04-30
Halland
Falkenberg, Kungsbacka, Varberg, Hylte, Laholm,
Halmstad
974 927 kr
3 072 131 kr
4 047 058 kr
6 070 582 kr
0
10 117 640 kr
Jasmine Heinrup
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland (SISIH) är ett samverkansprojekt
mellan Coompanion Halland och Högskolan i Halmstad. Målgruppen är blivande och befintliga
små och medelstora samhällsentreprenöriella företag. Projektets aktiviteter ska skapa, nätverk,
affärsutvecklande metoder och verktyg för samhällsentreprenörer, samt implementera en arena
för social innovation och samhällsentreprenörskap som en del till innovationssystemet.
Utökningen av tid och budget avser en möjlighet att realisera en fysisk inkubatorsmiljö för att
initiera och facilitera sektorsövergripande processer för stöd till samhällsentreprenörer i
Halland.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Projektets uppdaterade mål och aktiviteter ligger i linje med tidigare beslutade projektmål och
innebär en utveckling av tidigare beslutat projekt.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
Ändringen Coompanion önskar göra är främst kopplad till det fjärde delmålet i ansökan: Delmål
4: En regional innovationsinfrastruktur kopplat till samhällsentreprenörskap och innovativa
affärsmodeller, en ”Arena för social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland” är
uppstartad.
En lärdom från det pågående projektet är att skapandet av en arena inte är någon ”quick-fix”
som går att sjösätta inom den tid och budget som är lagd för ändamålet. Ändringen är en
uppskalning för att ha en realistisk möjlighet till genomförande och implementering av det
fjärde delmålet. Den ändring projektägaren ansöker om omfattar både utökad budget och
förlängd tid för genomförande av projektet. Ändringen innebär en komplettering av det
pågående projektet med skapandet av en inkubatorsmiljö/testbäddsverksamhet (”Arenan”).
Genom en förlängd projekttid kan projektägaren utöka antalet aktiviteter och bereda plats för
fler samhällsentreprenörer att ta del av processerna för affärsutveckling, vilket innebär att
antalet deltagande företag utökas inom Delmål 2: Samhällsentreprenörer (enligt de grupper som
beskrivs under målgrupp) har fått ta del av inspiration, affärsutvecklande metoder och modeller,
samt har fått utökade nätverk i regionen (se indikatorer). Under förlängningen förändrar
projektägaren inriktningen på forskningen till det rent företagsekonomiska perspektivet, för att
lägga fokus på innovationsforskning kopplat till inkubatorsmiljön.

Bakgrund till ändring
När Coompanion Halland skrev fram projektet SISIH (numera CooCreate) hade de idén om att en
arena som kunde utgöra motor för utvecklingen av samhällsentreprenörskap och sociala
innovationer behövde skapas i länet. Hur denna ”arena” skulle se ut och vilken omfattning den
skulle ha fanns det vid den tiden ingen klar bild av. En av projektets aktiviteter är att ta fram en
handlingsplan för arenan för att sedan kunna implementera i projektets avslutande fas.
Inledningsvis i projektet fanns tankar om att arenan eventuellt kunde utgöras av en digital
plattform snarare än en fysisk, men i takt med att projektet har pågått och arbetet med
uppbyggnaden av handlingsplanen har tagit fart, har den idén lämnats. Utifrån deltagande
samhällsentreprenörer har projektägaren blivit mer och mer varse om vikten och behovet av en
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fysisk plats för nätverkande, kunskapsdelning, testbäddar och möjligheten till ett samarbete
kring affärer.
Projektet har gett möjligheten att åka på flera studiebesök till olika inkubatorsmiljöer som
arbetar med samhällsentreprenörskap och sociala innovationer och fått ta del av deras
erfarenheter. En avgörande framgångsfaktor i de miljöer som besökts och ansetts vara
framgångsrika, är att de har skapat en sektorsövergripande samverkan inom inkubatorsmiljön.
Det handlar inte enbart om att skapa en miljö eller ett ”workspace” för entreprenörerna, det
handlar om att skapa en miljö som bygger på samskapande och närvaro från såväl offentlig, som
privat och ideell/idéburen sektor och att det även finns en stark koppling till akademi och
kontinuerlig kunskapsuppbyggnad/kunskapsspridning.
Samhällsutmaningar är komplexa och kräver samverkan från flera sektorer för att innovativa
lösningar ska kunna testas, utvärderas och förhoppningsvis omvandlas till
samhällsentreprenöriella företag och företagsidéer. De miljöer som har blivit framgångsrika när
det gäller utvecklingen av sociala innovationer är också de som har lagt stor vikt vid att avsätta
resurser för att initiera och facilitera sektorsövergripande processer.

Reviderade aktiviteter
(Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteterna i kursiv stil)

Aktivitet

Beskrivning

Projektledning och
ekonomistyrning

Löpande projektstyrning

Extern kommunikation
och resultatspridning
Upprättande av
kommunikationsplan

Grafisk profil, hemsida,
Logotyp m.m.

Uppföljning/uppdatering
av kommunikationsplan
Utvärdering och lärande
Extern utvärdering av
projektets verksamhet
och resultat
Lärande utvärdering
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Genomförs löpande i våra kommunikationskanaler
under projektet, samt vid tex lärkonferenser,
workshops och seminarier.
Projektledaren ansvarar för att upprätta en
kommunikationsplan för projektet
Framtagande av grafisk profil mm för projektet.
Hänsyn tas till funktionsnedsättningar, genus och
tillgänglighet. Detta kan sedan användas även efter
projekttidens slut, i den Arena för social innovation
och samhällsentreprenörskap som planeras bli ett
bestående resultat av projektet.
Löpande under projekttiden görs uppföljning och vid
behov
revideringar/uppdateringar
av
kommunikationsplanen.
Utvärdering av projektet sker löpande under
projektet.
En extern utvärderare upphandlas för att utvärdera
projektet i sin helhet. Görs utifrån Tillväxtverkets
riktlinjer.
Intern följeforskning kommer att bedrivas genom
hela projektet. Utveckla modell för effektmätning av
sociala innovationer och samhällsentreprenörskap
görs samt lärande mellan projektets partners.

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2018-01-01 - 1 470 803
2022-04-30
362 004
2018-01-01 2022-04-30
2018-02-01 - 90 000
2018-02-28
115 000

2018-02-01 2018-04-01
157 004
2018-03-01 2021-12-31
2018-01-01 - 1 572 552
2022-03-31
460 000
2018-03-01 2022-03-31
666 766
2018-01-01 2021-12-31
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Kartläggning av
affärsmodellinnovation

Högskolan i Halmstad tar fram vetenskapliga
tidningsartiklar kopplade till forskning kring
samhällsentreprenörskap.
Aktiviteter med syfte att bidra till delmål 1
"Kunskapen
om
samhällsentreprenörskapets
specifika förutsättningar, innovativa och digitala
affärsmodeller och sociala innovationer har ökat hos
det regionala företagsstödjande systemet"
Kvartalsvisa möten delvis med stort fokus på lärande
och kunskapsökning.
Personalen, styrgrupps/referensgruppsmedlemmar
ges möjlighet att delta på relevanta konferenser och
möten, t.ex. Social Innovation Summit
Akademisk kartläggning för att sedan kunna arbeta
vidaremed goda exempel och modellbygge.

Studiebesök, 5-6 st

Två studiebesök i Sverige och ett/två i Europa.

Vetenskapliga artiklar

Kunskapshöjande
aktiviteter
Styrgruppsmöten och
referensgruppsmöten
Deltagande i konferenser

Utbildning i medskapande processledning/LAB för
styrgrupps/referensgruppsmedlemmar
Inventera och sammanställ goda exempel på
Sprida goda exempel på
Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer,
samhällsentreprenörskap som sedan sprids till projektets målgrupper genom
och sociala innovationer olika kommunikationsinsatser enligt
kommunikationsplanen.
En halvtidskonferens och en konferens 2020 och en
slutkonferens med fokus på lärande mellan
Lärkonferenser, 3 st
projektets målgrupper. Slutkonferensen utgör
starten för nästa steg i processen.
Aktiviteter med syfte att bidra till delmål 2:
Nätverksskapande
"Samhällsentreprenörer har fått ökade nätverk i
aktiviteter
regionen"
Identifiera innovativa miljöer, arbetssätt och
målgrupper i flera sektorer. Knyta fördjupade
kontakter och skapa nätverkande mellan relevanta
miljöer
där
målgruppen
finns.
Knyta kontakter med
Samhällsentreprenörer
som
verkar
inom
inkubatorsmiljöer i
inkubatorsmiljöer erbjuds deltagande i projektets
Halland
nätverksträffar och/eller Samhällsentreprenörer
som verkar inom inkubatorsmiljöer erbjuds
deltagande i projektets nätverksträffar och/eller
affärsutvecklingsprocess.
Skapa mötesplatser och mäkla mellan projektets
målgrupper och i syfte att bygga bestående nätverk,
Nätverksträffar, 6 st
etablera samarbeten och skapandet av nya sociala
innovationer. Särskilt fokus på ett jämställt och ickediskriminerande deltagande.
Inspiration och
Aktiviteter med syfte att bidra till delmål 2
affärsutvecklande
"Samhällsentreprenörer har fått ta del av inspiration,
aktiviteter
affärsutvecklande metoder och modeller"
Processledarutbildning,
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445 786
2019-01-01 2021-06-30
1 671 346

2018-01-01 2022-02-28
2018-01-01 - 226 278
2021-12-31
277 778
2018-01-01 2021-12-31
2018-01-01 - 100 000
2018-06-30
2018-03-01 - 340 178
2021-06-30
2018-03-01 - 109 778
2018-12-31
239 556

2018-03-01 2021-12-31
377 778
2019-06-01 2022-02-28
427 000
2018-03-01 2021-12-31
80 000

2018-03-01 2018-12-31
347 000

2018-04-01 2021-11-30
705 511
2018-01-01 2021-12-31
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Workshops och
seminarier, 10 st

Metodutveckling och
affärsutvecklingsloop

Kartläggning och test av
metoder och modeller,
pilot
affärsutvecklingsloop,

Test av metoder och
modeller enligt lärloop

Identifiera relevanta
metoder och modeller för
implementering,
genomförande
affärsutvecklingsloopar,
6-7 st

Digitalisering av
affärsutvecklingsmetoder
och modeller

Skapa en arena för social
innovation och
samhällsentreprenörskap
Undersöka
förutsättningar för och
behov av stöd till
samhällsentreprenörer i
Halland
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Genomföra inspirerande och kunskapshöjande
aktiviteter för den primära målgruppen, introducera
och använda affärsutvecklande metoder. Fokus på
hur lika möjligheter och icke-diskriminering, bättre
miljö och jämställdhet mellan kvinnor och män kan
bidra till ökad lönsamhet i företagen.
Aktiviteter som syftar till att uppnå delmål 3
"Metoder, verktyg och modeller som är relevanta att
använda sig av vid rådgivning och affärsutveckling av
samhällsentreprenörer har kartlagts och testats i
rådgivning och processer"
Kartlägga och testa potentiella metoder och
modeller för affärsutveckling av sociala innovationer.
Samhällsentreprenöriella
case
utsedda
av
referensgruppen agerar testpiloter av förstudiens
prototyp till affärsutvecklingsprocess. Processen
vidareutvecklas och förfinas genom case, innovativa
metoder och modeller samt utvärdering innan
implementering. Stort fokus kommer att ligga på
hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, liksom att
använda genusmedvetna verktyg.
Kopplat till piloterna (affärsutvecklingsloop och
metoder) testas en modell för lärande utvärdering
och effektmätning, kallad lärloop, som Högskolan i
Halmstad bedriver genomprojektets gång. Detta
innefattar bla intervjuer och andra vetenskapliga
metoder.
Utse ett antal relevanta metoder, modeller och
affärsmodellinnovation som ska användas vid
rådgivning
och
affärsutveckling
av
samhällsentreprenörer.
Implementera
vid
genomförandet av affärsutvecklingsloopar med
deltagande samhällsentreprenörer. Kontinuerligt
lärande
och
förfinande
genom
samtliga
affärsutvecklingsloopar.
Undersöka möjligheterna för och faktiskt utveckla
relevanta metoder och modeller digitalt /interaktivt
i syfte att öka tillgänglighet och minska
miljöpåverkan genom färre resor för fysisk
rådgivning.
Aktiviteter med syfte att bidra till delmål 4: "En
regional innovationsinfrastruktur kopplad till
samhällsentreprenörskap
och
innovativa
affärsmodeller, en "Arena för social innovation och
samhällsentreprenörskap i Halland", är uppstartad
och dess etablering är påbörjad."

705 511

2018-03-01 2021-10-31
1 667 111

2018-02-01 2021-12-31
431 889

2018-02-01 2018-08-31
48 000

2018-02-01 2018-08-31
748 111

2018-08-01 2021-12-31
439 111

2019-06-01 2021-12-31
1 760 333

2018-01-01
2021-12-31

359 111

Detta görs genom intervjuer och en inventering tidigt
i projektet. Bygger vidare på lärdomarna från
förstudien.
2018-02-01 2018-12-31
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Ta fram en handlingsplan
för hur "Arena för social
innovation och
samhällsentreprenörskap
i Halland" ska kunna bli
en permanent
verksamhet efter
projekttidens slut
Implementering av
Arenan
Avslutsarbete

479 111
Utifrån projektets verksamhet och lärdomar görs ett
strategiskt arbete för att ta fram hur
innovationsinfrastrukturen ska omsättas i en
bestående Arena för social innovation och
samhällsentreprenörskap, som inkluderar framtagna
metoder och modeller.
2019-01-01 2020-12-31
Omsätta handlingsplanen till en del av 2020-01-01 - 922 111
innovationssystemet i Halland.
2021-12-31
Slutrapportering av projektet, sammanställning av 2021-01-01 - 425 596
uppföljning och utvärdering.
2022-04-30

Reviderade indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn

Antal företag som får stöd
Antal nya företag som får stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Omsättning i små - och medelstora företag
- Antal SMF per 1 000 invånare
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Tidigare värde
30
10
5

Nytt värde
40
13
10
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och
externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och
externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader

Ordinarie
projektperiod
3 796 784

Utökad
projektperiod
1 140 765

Totalt

1 284 170
124 900

415 000
17 500

1 699 170
142 400

0
2 474 473
7 680 327

90 000
774 048
2 437 313

90 000
3 248 521
10 117 640

4 937 549

Medfinansiering
Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Total offentlig
kontantfinansiering
Total privat finansiering

Utökad
projektperiod

Totalt

4 608 196

1 462 386

6 070 582

4 608 196
0

1 462 386
0

6 070 582
0

Stöd
Finansiering
EU-medel

Ordinarie
Utökad
projektperiod
projektperiod
3 072 131
974 927

Totalt
4 047 058

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader:
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 %
60,00 %
0,00 %
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Underlag för prioritering för projekt med utökad budget

Maritim utveckling i Bohuslän
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Lysekils kommun
Västsverige
20200945
2019:3 Ansökan om utökning av verksamhet
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2016-07-01 – 2021-06-30
2016-07-01 – 2019-12-31
Västra Götaland
Stenungssund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal,
Tanum, Lysekil, Uddevalla, Strömstad, Orust
1 630 104
3 691 753
5 321 857
5 613 533
0
9 305 286
Mohamed Ben Abdelhamid
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets mål är att stärka små och medelstora företags professionalitet, hållbarhet och
innovationskraft, genom att ge tydliga förutsättningar och nya verktyg. Projektet ska skapa en
innovationsarena för att bidra till nytänkande runt partnerskap och affärs- och produktutveckling
och skapa mötesplatser för att inspirera till maritimt utvecklingsarbete. Visionen är ökad
hållbarhet och en turismnäring som lockar internationella besökare. Projektet kommer bland
annat genomföra förstudier, workshops och insatser för stärkt samverkan i triple-helixkonstellationer. De horisontella kriterierna kommer att användas som verktyg genom en analys
och uppföljningsmetod. Projektet ska resultera i en modell för den framtida utvecklingen av det
maritima näringslivet i Bohuslän, och skapa ökad samverkan runt frågor som transport, hamnar
och näringslivsutveckling.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Tillväxtverket bedömer att ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och
aktiviteter ligger i linje med tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
Förläggning och utökning av projektets verksamhet avser köra ytterligare affärscoachsprintar
som upphandlas gemensamt. Perspektivet har vidgats från maritim och besöksnäring till att i
mindre kommuner kunna inkludera alla typer av företag även om projektets huvudmålgrupp
fortsätter att vara i fokus för insatserna på de lokala företagsarenorna.
Förlängningen syftar också till att utveckla de lokala arenorna. I detta kommer
näringslivsutvecklarna ta ett stort ansvar. Det finns också medel i projektbudgeten för material,
kommunikation och externa tjänster, för att arbeta vidare och utveckla enligt de riktlinjer som
kommit fram i projektet tills nu. Respektive arena kommer utvecklas enligt dess lokala
förutsättningar och företagens behov. Arenorna har kommit olika långt och kommer utvecklas
utifrån där de är idag. Respektive kommun kommer ta ansvar för respektive arenas långsiktiga
lösning avseende organisation och finansiering. Specifikt kommer projektet att arbeta med Orust,
Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner. Eventuellt kommer ytterligare
någon kommun ansluta under projektets gång.
På de lokala företagsarenorna kommer samtliga aktörer inom det regionala innovationssystemet
att erbjudas möjlighet att nyttja arenorna och delta i aktiviteter. Aktörerna har sedan 2016
löpande informerats om projektet och erbjudits möjlighet att medverka i processen. Coacherna
fokuserar på företagens behov och projektet kommer inte fortbilda dem i stödsystemet. De lokala
företagsarenorna och näringslivsutvecklarna får i samverkan med det regional stödaktörerna
skapa kännedom om varandra till nytta för företagen.
Fokuset i projektet är samma men formen med både lokala företagsarenor och affärscoaching
behöver breddas för fler företag för att fungera på lång sikt. Det gynnar inte den målgruppen att
separera ut den och bara rikta aktiviteterna mot den. Projektet kommer att fortsätta arbeta med

Sida 2 (6)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

den metodik samt utifrån den kunskap som plockats upp i projektets första 3 år. Det betyder att
maritima näringar kommer vara överrepresenterade även under slutfasen.
Huvudmålet kvarstår: SMF:s professionalitet, hållbarhet och innovationskraft har stärkts vilket
ökar viljan att utvecklas och bidra till hållbar tillväxt i Bohuslän. Extra delmål i fortsättning:
• etablera ett varaktigt samarbete mellan minst 4 lokala företagsarenor
• möjliggöra coaching för 180 företag
Arbetet kommer att utvärderas med avseende på resultat och samhällsekonomisk effekt.
Coachingen kommer kvalitetssäkras via utvärdering.

Bakgrund till ändring
Projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB) har framgångsrikt genomförts enligt plan. Ett
antal perspektiv har förändrats under projektets gång och lärdomarna från dessa bör tas tillvara
nu genom en förlängning av projektet.
Projektet har genomgående arbetat med behovsstyrda aktiviteter. Mikro, små och medelstora
företag i vår region är vår huvudmålgrupp och alla våra aktiviteter har egentligen syftat till att
förbättra dess konkurrenskraft. Det är deras behov som varit i fokus. Projektet har kontinuerligt
utvärderat, följt och försökt möta dessa företags behov.
1. Företagen vill ha lokalt tillgängligt stöd.
2. Företagen har behov av lokala nätverk och mötesplatser.
3. Företagen har stort kompetens och utbildningsbehov.
4. Det existerande företags-främjarsystemet (innovationsstödssystemet) når inte ut eller
fram.
Projektet har jobbat med företag, akademi och kommun i samverkan där man har identifierat
problem och skapat samverkan med forskning lokalt och påbörjat förändringar kommunalt.
Projektet har tagit fram en modell att arbeta med lokala företagsarenor i samverkan. Dessa
inkluderar 6 funktioner:
• Mötesplats
• Tillgång till testmiljöer
• Regionala nätverk och finansiering
• Kommunal företagslots
• Kompetens och forskning
• Affärscoaching
I slutfasen av nuvarande projektperiod gjordes ett affärscoachtest där 30 företag från 6
kommuner deltog i en affärscoachsprint och tog del av 5 timmar individuell coaching. Coaching
har inte varit rådgivande utan har hjälpt företaget att hitta sin väg framåt. Resultatet av detta korta
förfarande har varit enastående. Av 11 intervjuade företag har 5 nyanställt inom en 4 månaders
period.
Syftet med förlängning är att arbeta vidare med lokal etablering av de lokala företagsarenorna
och se till att samverkansformen för dessa blir tydligt etablerad. Projektet nyttjar här lokala
resurser och tjänster på respektive plats. Projektet ser till att dessa arenor samverkar,
utvärderas och utvecklas. Man kommer att dela arbetssätt men samtidigt ge flexibilitet att själva
forma utifrån kommunens egna förutsättningar.

Sida 3 (6)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Reviderade aktiviteter
(Komplett aktivitetslista, de nya eller uppdaterade aktiviteter i kursiv stil)
Aktivitet

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
Extern
Kommunikationsplan, inklusive exempelvis 2016-09-01 - 706 315
kommunikation och
spridning av möjligheter för företag och 2021-06-30
resultatspridning
resultatspridning online och på mässor.
Projektorganisation
Administration,
projektstyrning
samt 2016-07-01 – 3 017 765
ekonomisk hantering och redovisning av 2021-06-31
projektet.
Aktivitet 1 Maritima
Skapa förutsättningar för företagen att 2016-09-01 - 1 093 000
Upplevelser
erbjuda sina kunder nya och mer kvalitativa 2019-06-30
upplevelser, under fler säsonger.
Ta fram en evenemangsstrategi för 2016-09-01 - 487 000
• 1C
ekonomiskt hållbara event, i samverkan med 2017-05-01
Evenemangsstrategi
exempelvis företag, TRV och GU.
Stärka lokala guider genom en förstudie, 2017-07-01 - 606 000
• 1D Kunskapsturism
nätverk och inspirationsmöten. Analys av nya 2019-04-01
företagsformer för ekonomiskt hållbar guideverksamhet. Förstudie och workshop om
Science Tourism och mötesplatser för
forskare, företag och det offentliga.
Aktivitet 2 Marina
I samverkan med SP och GU anordna 2016-09-01 - 688 800
Livsmedel
temadagar och workshops
2019-06-30
Aktivitet 3 Hamnar
Förstudier för att stärka det lokala 2016-09-01 - 838 800
och
näringslivet och främja utveckling av 2019-06-30
Skärgårdstransporter företagen i och runt hamnen.
Förstudier för att utvärdera gästhamnar och 2017-03-01 - 409 800
• 3B Förstudie
bokningssystem, med gästhamnen som 2018-03-01
Gästhamn
centralpunkt. Genomförs av SMTF.
Inventering av möjligheter och behov kopplat 2016-09-01 - 429 000
• 3C
Skärgårdstransporter till skärgårdstransporter. Workshops med 2018-03-01
företag och kommuner för utvecklad service,
transport och rekrytering.
Aktivitet 4
Övergripande aktivitet för samverkan mellan 2016-09-01 - 2 914 877
Innovationsarena
projektets
aktiviteter.
Produktoch 2019-06-30
med affärs- och
affärsutveckling, utifrån innovation och
produktutveckling
hållbar turism. Uppsökande verksamhet,
affärsrådgivning, coachning, behovsanalys
och kontaktförmedling. Utveckling av modell
för innovationsarena. Verka för ett
mentorprogram för maritima företag.
Inspirations och studieresa och 4Rmetodutveckling
Affärscoachsprinter
Upphandling, genomförande och utvärdering 2020-01-011 092 246
av 6 affärscoachsprinter.
2021-06-30
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Aktivitet

Beskrivning

Etablering och
utveckling av Lokala
företagsarenor

Respektive arena utvecklas på hemmaplan men
samverkan, utvärdering och arbetssätt
utvecklas gemensamt. Detta skapar lokalt
ägande men ger kraft av nätverket. Aktiviteter
(workshops,
sprinter,
analyser)
sker
gemensamt när det är lämpligt.

Utvärdering och
lärande

Slutrapporten för projektutvärdering och en
framtida modell för maritim utveckling.
Extern löpande utvärdering.
Sammanfattning av resultat, slutredovisning,
utvärdering av arbetet med horisontella
kriterier.

Avslutsarbete

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2020-01-011 946 343
2021-06-30

2016-09-01 - 621 027
2019-10-31
2019-07-01 - 370 500
2019-10-31

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

Tidigare Värde
12
68
68

Nytt Värde
50
200
200

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
-

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

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Reviderad budget
Ny projektperiod 2016-07-01 – 2021-06-30
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa totala kostnader

Ordinarie
projektperiod
5 014 000
837 315
160 000
3 293 971
9 305 286
9 305 286

Utökad
projektperiod
1 589 700
1 320 000
60 000
1 029 584
3 999 284
3 999 284

Totalt
6 603 700
2 157 315
220 000
4 323 555
13 304 570
13 304 570

Medfinansiering
Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Offentlig kontantfinansiering
Strömstad Kommun
Västra Götalandsregionen
Lysekil kommun
Tanums kommun
Sotenäs kommun
Göteborgs Universitet
Fyrbodals Kommunalförbund
Munkedals kommun
Orust kommun
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

Utökad
projektperiod

553 176
3 391 000
433 176
433 176
433 176
369 829
0
0
0
5 613 533
5 613 533

100 000
854 000
271 721
224 465
225 941
132 521
150 000
271 721
138 813
2 369 182
2 369 182

Ordinarie
projektperiod
3 691 753

Utökad
projektperiod
1 630 104

Totalt
653 176
4 245 000
704 897
657 541
659 117
502 348
150 000
271 721
138 813
7 982 715
2 369 182

Stöd
Finansiering
EU-medel

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

Sida 6 (6)

Tillväxtverket

40,00%
40,00 %
60,00 %
0,00%

Totalt
5 321 857

Ärendenummer 6
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Underlag för prioritering för projekt med utökad budget
Hallands matgille
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Ny projektperiod
Tidigare beviljad projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt utökade EU-medel
Tidigare beviljade EU-medel
Sökt EU-medel, totalt
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Ny total projektbudget
Handläggare
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Signerat Halland Ekonomisk Förening
Västsverige
20201308
2019:3 Ansökan om utökning av verksamhet
Konkurrenskraft för små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2018-01-01 – 2022-10-31
2018-01-01 – 2021-04-30
Halland
Falkenberg, Kungsbacka, Varberg, Hylte, Laholm,
Halmstad
2 620 000 kr
6 000 000 kr
8 620 000 kr
12 925 000 kr
155 000 kr
21 700 000 kr
Jasmine Heinrup

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet syftar till att profilera Halland som en matregion med lokalproducerad mat och stötta
de halländska livsmedelsföretagen till en hållbar tillväxt. Hallands matgille ska genom direkta
insatser i företagen öka deras affärsutveckling, ta fram exportstrategier, öka mångfalds- och
jämställdhetsintegrering i företagen, samt främja samverkan för att öka användningen av och
kunskapen om lokalproducerad mat. Projektet ska även upplåta testbäddar, där stora företag
öppnar upp sina testkök till förmån för små och medelstora företag (SMF), så att dessa får
chansen att utveckla nya produkter. Utökningen av tid och budget avser en intensifiering av det
strategiska arbetet med innovationsmodeller utifrån cirkulära affärsmodeller och
samverkanskoncept samt en ökad bemanning till följd av hög efterfrågan av projektets
verksamhet.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan om utökning av verksamhet med uppdaterade mål och aktiviteter ligger i linje med
tidigare beslut.

Projekt-PM
Beskrivning av ändringen
Efterfrågan från livsmedelsförädlande bolag i Halland har varit mycket hög vilket inneburit att
projektet inte behövt söka upp bolag utan de har själva sökt sig till projektet. Succesivt under
projekttiden har Hallands Matgille börjat likna mer och mer en kunskapshub inom mat. En
ändring kommer därför vara att Signerat Halland vill fortsätta forma denna del då de ser det som
en styrka att någon tar lead och vill vara den aktör som kan och har koll på vad som händer inom
mat. Projektorganisationen kan på så vis koppla samman bolag, initiativ inom maten och få fart
på saker som kan generera mycket positivt inom livsmedelssektorn.
Därpå är tanken ta maten i Halland till nya höjder, genom att utnyttja den kraft och förtroende
som byggts upp ute hos bolagen men också hos destinationsbolagen, regionen och med andra
stödaktörer. Projektsökande vill driva utvecklingen av Halländsk Matkultur genom att samverka
med berörda parter och vara motorn när det kommer till maten. Detta ska generera ökad
efterfrågan på halländsk mat, att fler vill resa till Halland för att uppleva maten, bolagen ska få en
tydligare part att prata med och vi ska ta den USP Halland har och boosta bolagen med den.
Hallands Matgille ska under den utökade projektperioden ha ett samverkanskoncept framtaget,
där bolagens utveckling står i fokus.
En annan ändring organisationen vill satsa på är att jobba mer med innovationer efter att ha
byggt upp ett förtroende ute hos bolagen. Utifrån den kännedom Signerat Halland skaffat sig om
bolagen, samt förståelsen för regionens utmaningar och möjligheter så vill projektsökande ta
fram en innovationsmodell som fokuserar på nya produkter, genom samverkan och med
cirkulära affärsmodeller i fokus. För att jobba med följande förändringar samtidigt som trycket
internt är högt är tanken att succesivt öka bemanningen i den interna organisationen från att
vara 2.7 anställda till en organisation med 3.5 anställda.

Bakgrund till ändring
Signerat Halland ser två olika behovsområden som grund till ansökan om förlängning.
1. De livsmedelsförädlande företagen i Halland når inte sin fulla potential avseende hållbarhet,
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innovation, samarbeten och tillväxt. Det finns ett stort behov och stor drivkraft från de
livsmedelsförädlande företagen att söka Hallands Matgilles insatser.
2. Det saknas idag en aktör som tar ett samlat grepp kring maten och matkulturen i Halland.
Hallands Matgille vill bygga vidare på en gemensam plattform som utgår från företagens
behov, eftersom det skulle gynna de små och medelstora livsmedelsförädlande
företagen i Halland att arbeta med hela matregionen.
Signerat Halland ser ett fortsatt stort behov av att stötta de livsmedelsförädlande företagen i
Halland i en övergång till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller, så väl som i utökat
samarbete och innovationskraft. Generellt sett har nivån varit betydligt lägre än förväntat, både
gällande kunskap och kapacitet att genomföra de förändringar som krävs. Därför finns ett behov
av fortsatt metodiskt och strukturerat arbete, både inom organisationen och tillsammans med
bolagen och andra aktörer.
Ett område projektet vill satsa särskilt på är innovationsprocesser. Genom Hallands Matgilles
breda nätverk finns möjligheten att vara en plattform för att utveckla cirkulära lösningar och
nya samarbeten mellan livsmedelsförädlande företag och andra halländska aktörer. Det finns
behov och vilja från företagen.

Reviderade aktiviteter
(Komplett aktivitetslista, med de nya eller uppdaterade aktiviteter i kursiv stil)
Aktivitet

Beskrivning

Planering och uppstart

Rekrytering och planering av
projekt.
Rekrytering och upprättande av rutiner
för redovisning, upphandling och
ekonomi.
Upprättas tillsammans med
genusexpert. Genomgång av
indikatorer och sätta precisa mål för
detta område.
Behovsanalys hos deltagande
företagen för att insatserna ska bli
behovsmotiverade. Plan för företagens
medverkan projektet.
Upprättande av
kommunikationsplan och
kommunikationsplattform.

- Planering och uppstart av
projektet
- Plan för jämställdhet integrering
av jämställdhet, mångfald och
icke-diskriminering.
- Behovsanalys av företagens
behov
(för att uppnå projektets
övergripande mål)
Extern kommunikation och
resultatspridning

- Kommunikation:
Målgruppsanalys och
kommunikationsplattform. (delmål
1.3.7)
- Kommunicera mervärden kring
den halländska maten (kopplat till
delmål 1.3.2; 1.3.7)
Insatser i företagen
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Skapa kommunikationsplan baserad
på en målgruppsanalys för att bidra till
måluppfyllelsen i projektet. Skapa en
kommunikationsplattform baserat på
behoven i kommunikationsplanen.
Insatser för att öka företagens förmåga
att kommunicera mervärden kring den
halländska maten och Halland som en
matregion.
Stötta företagen i interna processer.

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2018-04-30
2018-01-01 2018-04-30

Kostnad
900 000
300 000

2018-01-01 2018-04-30

100 000

2018-01-01 2018-05-30

500 000

2018-01-01 2022-06-30

3 100 000

2018-01-01 2018-05-31

800 000

2018-05-01 2022-06-30

2 300 000

2018-05-01 2022-06-30

8 400 000
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- Stöd till företagens interna
processer
- Stöd till företagens interna
processer
- Stöd till att hitta nya hållbara
affärer

-Seminarium/
workshops kring jämställdhet och
mångfald (delmål 1.3.3)
-Klimatpåverkan
(delmål 1.3.3; 1.3.4; 1.3.6)

Etablering av testbäddar

Halländsk Matkultur
-Främja måltidsturism

-Främja lokalt producerad mat

-Ta fram förslag på koncept för
samverkan kring halländsk
matkultur
Samverkan för innovationer
(delmål 1.3.1)

-Testa ett arbetssätt för en
halländsk kunskapshub

- Samverkan med externa
samarbetspartners (delmål 1.3.5;
1.3.6)
Utvärdering och lärande
- Utvärderingsplan
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Affärsutvecklingsinsatser för företag,
anpassade efter behov.
Ge företagen stöd i att genomföra sina
planer samt specialisthjälp där det
behövs.
Hitta nya hållbara affärer genom
innovation. Utmana företagen där
luckor finns och lyfta ut dessa till egna
case. Vid behov hitta unika
samarbeten med andra bolag inom
livsmedelsförädling för att få igång
innovationskraften hos bolagen.
Öka medvetenheten kring värdet av
mångfald och jämställdhet för
arbetsgivarens attraktivitet och för
marknads/affärsutveckling.
Bidra till att ge företagens verktyg för
framtagande av strategier för en
miljövänlig produktion och miljö
smartare produkter och cirkulära
affärsmodeller
Etablera testbäddar och testkök i
miljöer för företag och innovativa
livsmedelsförädlare att nyttja.
Utveckla samverkan kring
plattformen Halländsk Matkultur
Vara en aktiv part i att främja
måltidsturismen i Halland genom att
förbättra företagens
utvecklingsmöjligheter inom
besöksnäringen.
Öka förankringen av lokalt producerad
mat i offentliga kök, dagligvaruhandeln
och restaurangkök.

2018-05-01 2022-06-30
2018-05-01 –
2022-06-30

Kartlägga relevanta aktörer. Samla
relevanta aktörer för att arbeta fram
gemensamt förslag på koncept för
samverkan
Kontaktskapande med externa
aktörer och workshops,
klusterträffar och seminarier för
innovativa samarbeten.
Utveckla modell för att koppla ihop
företag med varandra och med andra
aktörer i systemet för att främja hållbar
innovation
Vara en brygga mellan externa
samarbetspartners aktiviteter/projekt
och klustrets medlemsföretag, för att
komplettera nuvarande insatser.
Extern löpande utvärdering.
Ta fram en utvärderingsplan
tillsammans med extern utvärderare.

3 000 000
2 500 000

2020-01-01 –
2022-06-30

1 200 000

2018-05-01 2022-06-30

700 000

2018-05-01 2022-06-30

1 000 000

2018-05-01 2022-06-30

1 100 000

2020-01-012022-06-30
2018-05-01 2022-06-30

3 100 000

2018-05-01 2022-06-30

1 000 000

2020-08-012022-06-30

1 000 000

2018-05-01 2022-06-30

3 200 000

2020-01-012022-06-30

1 200 000

2018-05-01 2022-06-30

2 000 000

2018-05-01 2022-06-30
2018-05-01 2022-10-31

1 500 000

1 100 000

200 000

version 1.0 160222

- Lärande utvärdering samt
uppföljning av indikatorer

Avslutsarbete

Löpande uppföljning av projektets mål
och indikatorer samt uppföljning och
utveckling av aktiviteter, kompetens
och lärande, samverkan, strategisk
påverkan, jämställdhet och
tillgänglighet samt resultat och
hållbarhet.
Sammanställning och redovisning
av rapport, analys och
resultatspridning.

2018-05-01 2022-06-30

1 300 000

2022-06-01 2022-10-31

400 000

Reviderade indikatorer
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Tidigare värde
96
96
20

Nytt värde
142
142
30

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
-

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

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Reviderad budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa
lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

Ordinarie
Utökad
projektperiod projektperiod
4 104 000
3 248 000
8 086 075
1 232 909
180 000
0
0
2 629 925
15 000 000
15 000 000
15 000 000

0
2 219 163
6 700 000
6 700 000
6 700 000

Totalt
7 352 000
9 318 984
180 000
0
4 849 088
21 700 000
21 700 000
21 700 000

Medfinansiering
Finansiär

Ordinarie
projektperiod

Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Signerat Halland
Total privat finansiering
Summa medfinansiering

Utökad
projektperiod

Totalt

8 900 000
8 900 000

4 025 000
4 025 000

12 925 000
12 925 000

100 000
100 000

55 000
55 000

155 000
155 000

9 000 000

4 080 000

13 080 000

Stöd
Finansiering

Ordinarie
projektperiod

6 000 000

EU-medel

Utökad
projektperiod

2 620 000

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

Sida 6 (6)

Tillväxtverket

39,72 %
39,72 %
59,56 %
0.71%

Totalt

8 620 000
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
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 55 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 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, förebygga och motverka sjukskrivningar och motverka
diskriminering i arbetslivet. Projekten ska involvera ett flertal arbetsplatser och en majoritet av dem 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
Förväntade effekter av utlysningen:
bidragit till att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts
bidragit till minskad diskriminering på arbetsmarknaden
bidragit till ett hållbart arbetsliv genom att fler stannat kvar längre i arbetslivet
bidragit till att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
Målgrupp är ledning och sysselsatta medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor.
Utlysningen pågår mellan den 30 april 2019 och den 9 september 2019. Utlysningen stänger klockan
16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 februari 2020 och senast den 1 mars
2020. Maximal projekttid är två år.
Projektsökande 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. 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.
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.
Samtidigt som färre behöver försörja allt fler visar Försäkringskassans statistik att sjukskrivningar
orsakade av psykisk ohälsa har ökat. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är stressrelaterade
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sjukdomar. I Västsveriges regionala handlingsplan lyfts därför den ökande psykiska ohälsan,
främst bland kvinnor, som ett prioriterat område.
Hälsa och arbetsmiljö utgör viktiga komponenter av ett hållbart arbetsliv. Det handlar om att ge
individer förutsättningar att behålla hälsa och drivkraft i arbetslivet. På arbetsplatsen behövs ett
förebyggande arbete som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. En hälsosam arbetsmiljö
brukar kännetecknas av att den har balans mellan det som krävs och de resurser som är
tillgängliga för arbetet. Att ha höga krav på en arbetsplats behöver inte vara ohälsosamt, men
behöver balanseras med resurser. Enligt Arbetsmiljöverket definieras organisatorisk arbetsmiljö
som villkor och förutsättningar för arbetet. Detta inkluderar ledning och styrning, kommunikation,
delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser samt ansvar.
Social arbetsmiljö definieras som villkor och förutsättningar som inkluderar socialt samspel,
samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Det är arbetsgivaren som har det yttersta
ansvaret, och för att förankra en god arbetsmiljö och omsätta den i handling krävs såväl kunskap
och delaktighet som långsiktighet.
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.
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; en mer
inkluderande arbetsmarknad, minska den psykiska ohälsan och möta omställningsbehov på
arbetsmarknaden.
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Utlysningens inriktning
Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt med ett flertal arbetsplatser, som resulterar i ökad
kompetens för deltagande kvinnor och män enligt individernas och arbetsplatsernas behov. Syftet
är att säkra kompetensförsörjningen, främja hälsosam arbetsmiljö, förebygga och motverka
sjukskrivningar och motverka diskriminering i arbetslivet. En majoritet av de deltagande aktörerna
ska vara kända vid ansökans inlämning. En större geografisk spridning bland arbetsplatserna
uppmuntras.
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 för 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.
Det finns möjlighet att göra insatser för målgrupp från Programområde 2 i projekten. Det handlar
om kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden på grund av exempelvis långtidssjukskrivning. Insatserna ska vara desamma som för huvudsakliga deltagare i projektet.
Förväntade resultat av projekt inom utlysningen:
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
Förväntade effekter av utlysningen:
bidragit till att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts
bidragit till minskad diskriminering på arbetsmarknaden
bidragit till ett hållbart arbetsliv genom att fler stannat kvar längre i arbetslivet
bidragit till att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
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Förutsättningar för ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 30 april 2019 och den 9 september 2019. 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 den 1 februari 2020 och senast den 1 mars 2020. 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 vänder sig till offentlig, privat och ideell sektor. Det ska framgå av ansökan hur sökt
projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess
samverkansparter.
Målgrupp
Ledning och sysselsatta medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor.
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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

5

2019-04-30

2019/00245

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
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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 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?
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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.
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.
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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 alla
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
färdigställande av utvärderarens rapport
ekonomisk slutredovisning av projektet
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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 2020–1 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 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.
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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.
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.
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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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
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 att bifoga ansökan:
-

underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet

-

specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2020–1 PO1. Här
hittar du mallen

-

offentliga aktörer ska bifoga sin inköpspolicy

-

förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin

-

avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

-

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

Bilagor skickas via e-post till vastsverige@esf.se, eller via post till Svenska ESF-rådet i
Västsverige, Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!
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Hållbara övergångar till arbete eller studier för
unga (15–24 år)
Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och
studier, mål 2.2, Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor
och män (15-24 år).
Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Syftet med utlysningen är att underlätta unga kvinnors och mäns (15-24 år) etablering i arbetslivet och
bidra till att öka deras deltagande i och fullföljande av utbildning.
Förväntade resultat av projekten:
att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, eller
närmar sig, arbete eller utbildning
metodutveckling för att förebygga psykisk ohälsa, för projekt med vald inriktning
prövning eller utveckling av nya eller beprövade metoder och / eller former av samarbete
mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta målgruppens behov
mindre könssegregerade val av utbildningsinriktning och arbete
Förväntade effekter av utlysningen:
minskade skolavhopp
ökad andel behöriga till gymnasiet och till högskola/universitet
en enklare övergång från skola till arbetsliv
ökad sysselsättningsgrad för kvinnor och män (18-24 år) som erhåller aktivitetsersättning
en mer inkluderande arbetsmarknad
mönster vad gäller könssegregerade utbildningsval har brutits
Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som
inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning.
Utlysningen pågår mellan 30 april 2019 och 9 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2020 och senast 1 mars 2020. Projekt
kan pågå som längst till och med 30 juni 2022.
Projektsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige innan ansökan
skickas in.
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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 varaktigt 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 det nationella socialfondsprogrammet konstateras det att en del unga har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Både Västra Götalandsregionen och Region Halland lyfter i sina tillväxtstrategier (VG2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020) unga som en viktig grupp och har
mål om förkortade och förenklade vägar till arbetsmarknaden för unga samt att arbeta aktivt mot
skolavhopp. Arbetslösheten för unga har sjunkit i Sverige sedan socialfondsprogrammet skrevs,
men det förbättrade arbetsmarknadsläget kommer inte alla unga till dels. Många har behov av
extra stöd och resurser för att fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Detta
gäller främst ungdomar som har en nedsatt arbetsförmåga, som saknar en fullständig gymnasieutbildning eller som är födda utanför Europa. Dessa grupper utgör nu en större del av de inskrivna
på Arbetsförmedlingen och riskerar att bli kvar längre i arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens
rapport ”Ungdomsarbetslösheten och ungdomsgarantin” (2017).
På regional nivå finns också stora skillnader i ungas förutsättningar mellan kommuner.
Arbetsförmedlingen lyfter att det är svårare för ungdomar i glesbefolkade områden att hitta
ingångsjobb, något som gör att utbildning blir en viktigare faktor för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden.
En av de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden är de som saknar en
fullständig gymnasieutbildning. Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar utan en fullständig
gymnasieutbildning har stigit från 22 till 38 procent mellan åren 2012 och 2017. Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor pekar på att vuxnas bemötande är en nyckelfaktor när det
handlar om att förebygga skolavhopp bland unga i riskzonen.
2018 var det 6,3 procent unga män och 6,1 procent unga kvinnor (15–24) av 1 153 900 unga som
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varken arbetade eller studerade (s k UVAS). Den gruppen av unga är fortsatt tämligen konstant
över tid. Inom denna grupp återfinns i många fall också de individer som inte är inskrivna på
Arbetsförmedlingen. (SCB:s Arbetskraftsundersökning).
Antalet unga med aktivitetsersättning är en viktig målgrupp som ökar. Mellan 2006 och 2016
fördubblades antalet individer med aktivitetsersättning. Unga med funktionsvariationer är överrepresenterade utanför arbetsmarknaden och har generellt sett en lägre utbildningsnivå än
befolkningen i övrigt. Särskilt utmanande är etableringen för ungdomar som lämnar gymnasiesärskolan. (MUCF, Ung idag, Från skola till arbete 2018, Fokus 12). En del av den ökade andelen
unga med aktivitetsersättning kan även kopplas till ökad psykisk ohälsa. Unga med psykisk
ohälsa och som varken arbetar eller studerar får ofta insatser från flera olika aktörer i välfärdssystemen. Det framkom vid dialogmöte våren 2019 med berörda aktörer i region Västsverige att
det finns unga som inte beviljats aktivitetsersättning men som har en problematik kopplad till
ohälsa eller funktionsvariation. Processen för de unga som lämnar det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, lyfts också fram som en grupp att beakta.
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 24 år. Utlysningen ryms inom
ramen för två av de regionala utvecklingsbehoven i den regionala handlingsplanen; En mer
inkluderande arbetsmarknad och Minskade skolavhopp. För att minska antalet unga 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 ta fasta på
identifierade utmaningar ur ett jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiv. I
ansökan ska projektet beskriva hur kompetensen inom jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering säkerställs löpande under projektet. I ansökan ska också beskrivas hur projektet
ska arbeta med tillgänglig information och kommunikation, tillgänglig verksamhet och tillgängliga
lokaler.
Insatser bör ha stort fokus på att tillvarata individuella möjligheter och behov hos deltagarna.
Insatser som till exempel minskar skolavhopp, stimulerar viljan att fullfölja studier, som tar fokus
på yrkesutbildningar eller andra typer av insatser som kommer att leda till att deltagarna hittar en
väg in på arbetsmarknaden eller till studier är viktiga. Metoder behöver tillämpas och vid behov
utvecklas för att öka övergångarna till fortsatt utbildning eller sysselsättning. En hög grad av
individanpassning är möjlig.
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Utlysningen ger möjlighet att arbeta med fördjupade vägledningsinsatser mot utbildning och
arbete. Också metoder för att stödja individer i övergångar till utbildning och arbete, samt stöd för
att bibehålla en plats i utbildning eller arbete över tid. Exempel på tänkbara metoder för detta kan
vara Motiverande Samtal (MI), Supported Employment och Supported Education.
Metoder i syfte att bryta könssegregerade arbetsroller och bredda yrkesvalen för unga kvinnor
och män är viktiga delar i projektens arbete mot resultaten som efterfrågas i utlysningen.
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 söks. I Västsverige har samtliga
kommuner valt att skriva lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen om fördjupad
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Metodutveckling inom ramen för denna
samverkan uppmuntras.
Insatser inom projekten kan omfatta personer verksamma inom den privata, offentliga och den
ideella sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka målgruppens
etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det kan till exempel handla om medverkan i
metodutveckling eller deltagande i kompetensutveckling som rör en viss metodik inom ramen för
ett projekt. Utbildning för sysselsatta i till exempel handledning och anpassning av arbetets
innehåll och organisering kan ha stor betydelse för arbetsgivares möjligheter att erbjuda arbete
eller praktik.
Förväntade resultat av projekten är:
att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, eller
närmar sig, arbete eller utbildning
metodutveckling för att förebygga psykisk ohälsa, för projekt med vald inriktning
prövning eller utveckling av nya eller beprövade metoder och/eller former av samarbete
mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta målgruppens behov
mindre könssegregerade val av utbildningsinriktning och arbete
Förväntade effekter utlysning är:
minskade skolavhopp
ökad andel behöriga till gymnasiet och till högskola/universitet
en enklare övergång från skola till arbetsliv
ökad sysselsättningsgrad för kvinnor och män (18-24 år) som erhåller aktivitetsersättning
en mer inkluderande arbetsmarknad
mönster vad gäller könssegregerade utbildningsval har brutits
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Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 30 april 2019 och 9 september 2019. 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 februari 2020 och senast den 1 mars 2020. Projekt kan
pågå som längst till och med 30 juni 2022. 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 ungas 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 unga
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.
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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.
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
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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.
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
-

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

projekten 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
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.
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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
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 alla
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.
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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
färdigställande av utvärderarens rapport
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 2020-1 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 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 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.
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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. 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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
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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 att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2020-1 PO2. Här
hittar du mallen

-

Offentliga aktörer ska bifoga sin inköpspolicy

-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin

-

Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

-

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

Bilagor skickas via e-post till vastsverige@esf.se, eller via post till Svenska ESF-rådet
Västsverige, Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!
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Utvecklade metoder för övergångar till arbete och
studier
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 35 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 pröva och utveckla metoder som underlättar övergången till arbete och
studier 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:
utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik
förändrade attityder och ökad kompetens hos arbetsgivare samt anpassade arbetsplatser för
en inkluderande arbetsmarknad
förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer med syfte att möta målgruppens
förutsättningar och behov
Förväntade effekter av utlysningen:
kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning,
arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden
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 30 april 2019 och 9 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2020 och senast 1 mars 2020. Projekt
kan pågå som längst till och med 30 juni 2022.
Projektsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet, region Västsverige, innan ansökan
skickas in.
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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, arbetsmarknadsmässig 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.
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 på
eller närma sig arbetsmarknaden. Kvinnor och män som har en sammansatt problematik måste
därför ges förutsättningar att efter egen förmåga uppnå den utbildning och kompetens som krävs
för inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. För vissa individer och grupper innebär detta ett
ökat behov av stöd. Det är också angeläget att utveckla väl fungerande former för samverkan
mellan kommunen (inbegripet socialtjänst, arbetsmarknadsförvaltning och skola), hälso- och
sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att på ett
bättre sätt tillmötesgå målgruppens behov. I dessa sammanhang krävs samordnade insatser från
flera aktörer för att individer 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. Västsverige
har bland de högsta förvärvsfrekvenserna i landet, men det finns stora inomregionala skillnader.
Det finns många kvinnor och män i Västsverige med en svag förankring på arbetsmarknaden och
detta kan leda till ett långvarigt utanförskap.
Den aktuella utlysningen berör främst insatser mot en mer inkluderande arbetsmarknad. Insatser
som skapar förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna etablera sig på, återinträda på eller
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närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga prioriteras. Andra prioriteringar är att förebygga
och motverka diskriminering samt att främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer
som bidrar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och som därigenom skapar en mer
inkluderande arbetsmarknad.
Tillväxtstrategierna för Västra Götaland och Halland betonar vikten av en öppen, jämställd och
inkluderade arbetsmarknad som ger fler invånare möjligheter att komma i arbete eller närmare
arbete. 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. Här spelar den sociala ekonomin en viktig roll som möjliggörare. 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. Insatserna ska framförallt användas till att pröva och utveckla metoder för att öka
övergångarna till arbete och utbildning samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.
Utlysningen möjliggör en högre grad av individanpassning i insatserna jämfört med ordinarie
arbetsmarknadspolitiska insatser och att insatserna i större utsträckning kan göras i samverkan
mellan olika aktörer.
Utlysningen efterfrågar 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. Här kan det i vissa
fall 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 är avgränsade är de ofta inte är tillräckliga i dessa
fall. Därför är insatser som sker i samverkan ett viktigt inslag och insatser som innefattar en bred,
utvecklad och relevant samverkan ska prioriteras.
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 projektet
beskriva hur kompetensen inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställs
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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. Det
lägger grunden för att skapa mer tillgängliga arbetsplatser. Det finns därför 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. För att
stärka arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbete eller praktik, kan även utbildning av personal i
exempelvis handledning eller arbetsledning ha betydelse. Insatserna ska syfta till att medföra ett
mervärde för projektdeltagarna.
Projekt inom utlysningen ska bidra till en inkluderande och jämställd arbetsmarknad genom att till
exempel påverka attityder hos arbetsgivare och stödja dem 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.
Målgrupper:
Kvinnor och män som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
och som är i behov av stöd för etablering på arbetsmarknaden
Kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna i behov av stöd för återgång till arbete
Nyanlända kvinnor och män som behöver stöd för att snabbare etablera sig på
arbetsmarknaden
Kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa
Organisationer inom privat och offentlig sektor samt inom den sociala ekonomin, vilka
inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för
kvinnor och män med sammansatt problematik
Exempel på insatser:
Utveckling av metoder med hög individanpassning för att kvinnor och män med en
funktionsnedsättning ska kunna återgå till arbete eller komma närmare arbetsmarknaden
Vidareutveckla samverkan bland relevanta främjandeaktörer för att underlätta etablering
av nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden
Utveckla stödet för kvinnor och män i målgruppen under etableringsfasen av en
anställning. Insatser kan även kombineras med utvecklandet av stödsystem för
arbetsgivare som anställer eller tar emot kvinnor och män med sammansatt problematik
till arbetsplatserna
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-

Utveckling av en långsiktig och effektiv samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i
syfte att möta målgruppens behov
Gemensamma initiativ bland relevanta främjandeaktörer för att minska den psykiska
ohälsan
Påverka attityder hos arbetsgivare och stödja dem i deras arbete för att utveckla rutiner
och metoder som främjar lika möjligheter på arbetsplatsen och som säkerställer att
diskriminering inte förekommer
Utveckling av metoder som ökar tillgängligheten på arbetsplatser för målgruppen.
Utveckling av socialt företagande och annan verksamhet inom den sociala ekonomin i
syfte att bredda arbetsmarknaden

Förväntade resultat av projekten:
Utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik
Förändrade attityder och ökad kompetens hos arbetsgivare samt anpassade
arbetsplatser för en inkluderande arbetsmarknad
Förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer med syfte att möta
målgruppens förutsättningar och behov
Förväntade effekter av utlysningen:
Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete,
utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden
Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 30 april 2019 och 9 september 2019. 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 februari 2020 och senast den 1 mars 2020. Projekt kan
pågå som längst till och med 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om
förändrad projekttid, efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.
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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. 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 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, 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
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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 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
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
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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 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.
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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.
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.
jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv ska inkluderas i alla
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
färdigställande av utvärderarens rapport
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 2020-1 PO2 bifogas. I denna ingår en upphandlingsplan där
det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet. Här hittar du mallen.
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Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 66 % 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.
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
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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.
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:
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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-

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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
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 att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2020-1 PO2. Här
hittar du mallen

-

Offentliga aktörer ska bifoga sin inköpspolicy

-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin

-

Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

-

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

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Bilagor skickas via e-post till vastsverige@esf.se, eller via post till Svenska ESF-rådet
Västsverige, Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Bilaga 15

Datum:

1 (1)

2019-11-25

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

överlämnande av projektansökningar till strukturfondspartnerskapet i region
Västsverige för yttrande om prioritering
Region/enhetschef: Aza Ryden
Utlysning: 2019/00244 Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga 15-24 år
Programområde/mål: Programområde 2 Mål 2.2

Motivering
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 unionsrättsliga och nationella bestämmelser.
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser
samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet.
Ansökningarna ska därför enligt 2 kap. 9 § förordningen (2014: 1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.

Projekt som enligt överlämnas för yttrande om prioritering till strukturfondspartnerskapet:

Diarienummer
2019/00435

Stödsökande
Åmåls kommun

Projektnamn
Ung framtid i Åmål

ESF-stöd
4 852 811

2019/00427

SDF östra Göteborg

Ungöst 2.0

8 222 927

2019/00425

Göteborgsregionens
kommunalförbund

GR Samsär

3 785 642

D
m Svenska
ESF-rådet

Föredraqande
Sofia Nilsson
Davies
Sofia Nilsson
Davies
Sofia Nilsson
Davies

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se

Bilaga 16
Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2019:2

2019-11-27

1(1)

Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2019/ Region Halland / Hållbar
00429 Kompetens i Halland

2

2019/
00426

3

2019/
00423

4

2019/
00430

5

2019/
00433

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

5 480 279 Prioriteras
Projektet Hållbar Kompetens i Halland har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Hållbar Kompetens i Halland uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (66%).
Göteborgsregionen /
25 990 182 Prioriteras
Kompetensförstärkning
Projektet Kompetensförstärkning förskola har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
förskola
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Kompetensförstärkning förskola uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).
Göteborgs stad/ Social
8 152 905 Prioriteras
Innovationslab
Projektet Socialt Innovationslab har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Socialt
Innovationslab uppfyller prioriteringsgrunderna väl (60%).
Sjuhärads
9 792 115 Prioriteras
samordningsförbund/ PRProjektet PR- Hälsa i Hållbart Arbetsliv har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
Hälsa i Hållbart Arbetsliv
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. PR- Hälsa i
Hållbart Arbetsliv uppfyller prioriteringsgrunderna (56%)
EDCS ekonomisk förening/
2 038 349 Prioriteras
DOSA
Projektet DOSA har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. DOSA uppfyller prioriteringsgrunderna
(52%).
Summa 51 453 830
Utlyst 55 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Projekt: Hållbar Kompetens i Halland
Sökande organisation: Region Halland

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 1

Diarienummer: 2019/00429

Underlag för prioritering
Projektnamn

Hållbar Kompetens i Halland

Sökande organisation

Region Halland

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00429

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv, 2019/00245

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Ledning och sysselsatta medarbetare inom offentlig, privat och
ideell sektor

Antal deltagare

1394 deltagare, fördelat på 848 kvinnor och 546 män

Projektperiod

2020-03-01 tom 2022-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 mån

Sökt stödbelopp

5 480 280 kr

Total projektbudget

8 124 658 kr

Samverkar/samarbetar med

Samtliga halländska kommuner, skola/utbildningssektor samt
branschorganisationer såsom Visita, Aktuell hållbarhet, EMC
och Peak Business Region.

Samordnare

Selma Gabela Aleckovic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Hållbar kompetens i Halland är en fortsättning på Kompetens Destination Halland som Region Halland
har drivit under snart 3 år. Hållbar kompetens i Halland fokuseras på social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Där vi utöver kompetensutvecklingsinsatser för att stärka de enskilda individerna ska jobba
med hållbar destinationsutveckling för Halland som helhet.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Hållbar kompetens i Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet som riktar sig
till besöksnäringen i regionen. Syftet är att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt
stärka företagens ledning och utveckla verktyg för att systematisk arbeta med arbetsmiljöfrågor. Detta
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främst genom kompetensutvecklingsinsatser som ges till anställda inom små och medelstora företag och
till offentligt och ideellt anställda inom besöksnäringen. Hållbar kompetens i Halland planerar liknade
upplägg som pågående projekt Kometens Destination Halland dock med fokus på Hållbarhet.
Projektansökan har inte hanterats som ett fortsättningsprojekt och budget har reviderarats pga. fel antal
månader.
Ursprungsbudget
Sökt stödbelopp – 5 797 009 kr
Total budget - 8 598 119 kr

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 Hållbar kompetens i Halland avser ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på
Hållbarhet inom besöksnäringen i Region Halland. Den övergripande målsättningen är att stärka
deltagande individer i sin yrkesroll och därigenom stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Vidare
avser projektet stärka företagens ledning och utveckla verktyg för att systematisk arbeta med
arbetsmiljöfrågor.
Kompetens Destination Halland planerar liknade upplägg som pågående projekt med
utbildningsinsatser inom Hållbarhet.
-

Digital hållbarhetskapsutbildning i kombination med lärarledda delar, erbjuds samtliga
projektdeltagare och avslutas med ett kunskapstest och diplom

-

Externa verksamhetsgenomlysningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv - omfattar ett 20-tal
verksamhetsgenomlysningar

-

Branschspecifika utbildningar tar fasta på branschens (både individers och arbetsplatsens)
uttalande behov av utbildningsinsatser inom en rad område som till tex nya mat trender,
stresshantering, hållbart ledarskap, svåra samtal (ex konflikthantering och kulturella
skillnader och medarbetarskap) ca 1000 insatser planeras.

Region Halland tar på sig samordningsansvaret och ombesörjer att rätt utbildningsinsatser erbjuds
rätt intressenter vid rätt tillfälle. Sökande Region Halland har kapacitet och kompetens samt förmåga
att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete och samla en stor mängd företag inom privat, offentlig och
ideell besöksnäring i regionen. Sökanden bedöms ha god operativ och administrativ förmåga för att
genomföra det tilltänkta projektet.
En risk med projektet är svårigheten att arbeta på ett resultatbaserat arbetssätt utifrån den vida
definitionen av Hållbarhet. Efter begäran om förtydligande har en övergripande förändringsteori
inkommit som illustrerar hur projektet bidrar till utlysningens och programmets måluppfyllelse.
Ytterligare arbete behöver göras under analys- och planeringsfas för att konkretisera mål och ta fram
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mätbara indikatorer utifrån en förtydligad definition av begreppet ”hållbarhet”.
Sammantaget bedöms projektet ha förutsättningar att kompetensutveckla ett stort antal anställda
inom besöksnäringen och regionen och därmed bidra till att nå de förväntade resultatet och
effekterna av 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: De mål och förväntade resultat som beskrivs i ansökan är något vaga och generella.
Man har exempelvis inte valt att dela upp beskrivningen av mål och förväntade resultat på individ-,
organisation och projektnivå. Efter begäran om förtydligande har en övergripande förändringsteori
inkommit som illustrerar hur projektet bidrar till utlysningens och programmets måluppfyllelse.
Ytterligare arbete behöver göras under analys- och planeringsfas för att konkretisera mål och ta
fram mätbara indikatorer utifrån en förtydligad definition av begreppet ”hållbarhet”. Mål och
förväntade resultat bedöms dock övergripande bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Sökanden bedöms presentera en tillfredställande problem- och behovsanalys som
utgår från branschen, dvs besöksnäringen i de halländska kommunerna. Behovsanalysen innehåller
statistik för det totalt antalet sysselsatta inom näringen, uppdelat på män och kvinnor, utrikesfödda,
personer i ledande befattning etc. Analysen knyter ann till den problematik som finns beskriven i de
regionala tillväxtstrategierna och pågående projekt. Behovsanalysen i ansökan utgår emellertid i
stor utsträckning från ett företagsperspektiv. Förtydliganden har begärts in gällande
individperspektivet i behovsanalysen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Sökande Region Halland har kapacitet och kompetens samt förmåga att bedriva ett
aktivt utvecklingsarbete och samla en stor mängd företag inom privat, offentlig och ideell
besöksnäring i regionen. Sökanden bedöms ha god operativ och administrativ förmåga för att
genomföra det tilltänkta projektet, dock bör en förnyad bedömning göras efter analys och
planeringsfasen. Med anledning av att projekt Kompetens Destination Halland pågår parallellt med
liknade upplägg och där deltagare kommer från företag som finns med i båda projekten samt att det
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i nuläget inte tydligt framgår om det är samma personal som ska genomföra detta projekt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Ansökan innehåller en beskrivning av projektidéns förankring hos relevanta aktörer,
samt en beskrivning av hur arbetet kommer att fortsätta. Underlag har inkommit från deltagande
företag och kommuner som styrker deras intresse för att delta i projektet.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Ansökan bedöms presentera övergripande om vad som ska utvärderas, men som
under analys och planeringsfasen kommer att utvecklas och fastställas. Medel finns avsatta för att
upphandla extern tjänst för utvärdering.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Beskrivningen av hur projektet ska arbeta gällande kraven på lika möjligheteter är svag
i ansökan. Efter begäran av förtydliganden har projektet inkommit med underlag som bedöms vara
på en acceptabel nivå. Ansökan innehåller könsuppdelad statistik för målgruppen. Ansökan
beskriver hur man kommer arbeta för att öka sina jämställdhetsambitioner. Tillgänglighet är beaktat.
Kompletterade arbete inom de horisontella principerna kommer dock att behöva göras under
analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Då projektet avser kompetensutvecklingsinsatser av personal på företagen kommer
effekterna av utbildningsinsatserna komma företagen tillgodo direkt efter genomförd insats. Kostnad
per deltagare ligger på 3931 kr baserat på den totala kostnadsbudgeten exklusive ersättning till
deltagare. Utifrån projektets omfattning och regionala spridning bedöms det som kostnadseffektivt.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Det transnationella arbetet kommat att utgå från Necstour.eu där projektägaren är
medlem sedan sommaren 2019. Det transnationella arbetet kommer att koncentreras till
erfarenhetsutbyte med någon eller några andra europeiska regioner som jobbat med hållbar
destinationsutveckling. Vilken eller vilka dessa blir kommer att identifieras under analys och
planering med hjälp av South Swedens Brysselkontor. Inga särskilda resurser har avsatts,
projektägaren avser använda befintliga nätverk och ser inte att det kommer att innebära några
ytterligare kostnader utöver personalkostnader. En förnyad bedömning bör göras efter Analys och
planeringsfas
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Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Projekt: Kompetensförstärkning förskola
Sökande organisation: Göteborgsregionen

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
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

5 (8)

Ärendenummer 2

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Kompetensförstärkning förskola

Sökande organisation

Göteborgsregionen

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00426

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv, 2019/00245

Programområde/mål

PO1/1:1

Målgrupp

Personal och rektorer inom förskola

Antal deltagare

512 (459 kvinnor och 53 män)

Projektperiod

2020-02-03 – 2022-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

25 990 182 kr

Total projektbudget

38 818 247 kr

Samverkar/samarbetar med

Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edets, Partille och
Stenungsund kommun samt Göteborgs och Mölndals Stad

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Förskolan har, och kommer framöver att ha, ett stort behov av personal med de kvalifikationer som krävs
för att arbeta med barn i förskolan. I GR:s medlemskommuner precis som i övriga Sverige råder det stor
brist på såväl utbildade förskollärare som utbildade barnskötare. Inom GR jobbar idag kring 1000
personer som barnskötare utan att ha någon utbildning för att arbeta med barn och fler barnskötare
behöver anställas. Sjukskrivningar i förskolans kvinnodominerade arbetsplatser är höga, till stor del på
grund av psykisk ohälsa kopplad till stress som kan uppstå när det saknas balans mellan krav och
resurser, till exempel i form av tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete. Därför syftar projektet till att
utbilda befintlig personal som idag arbetar som barnskötare men saknar utbildning för arbete med barn.
Därutöver utför förskollärare och barnskötare idag arbetsuppgifter som de skulle kunna avlastas från
med hjälp av ytterligare en personalkategori. Mot bakgrund av detta har Göteborgsregionens branschråd
för förskolan kommit överens om att införa en kompletterande befattning kallad förskoleassistent som
har lägre kvalifikationskrav än barnskötare. Befintlig personal kommer därför även ha möjlighet att
utbilda sig till förskoleassistent i projektet. För att utbildning ska vara möjlig ur både individernas
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perspektiv och kommunerna som arbetsgivare krävs effektiva utbildningskoncept och nya former för
validering av barnskötares befintliga kunskaper.
Utbildning av befintlig personal väntas leda till ökat professionellt självförtroende, bättre arbetsmiljö när
fler har de kvalifikationer som krävs för arbetet, bättre arbetsfördelning med fler personalkategorier,
tydligare karriärvägar samt att de utbildade medarbetarna kommer att bli ett bättre stöd för sina kollegor.
Sammantaget väntas projektet bidra till att skapa mer hållbara arbetsplatser inom förskolan vilket borgar
för minskade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och ökade möjligheter att behålla befintligt
anställda. Dessutom förväntas projektet bidra till att på längre sikt öka attraktiviteten och statusen för
branschen i allmänhet och för befattningen barnskötare samt den kompletterande befattningen
förskoleassistent i synnerhet vilket kan leda till att nya och en bredare målgrupp av medarbetare lockas
till förskolan.

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 mål och förväntade resultat är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden och bidra
till ett hållbart arbetsliv utifrån både ett hälso- och kompetensförsörjningsperspektiv. Projektet väntas
på längre sikt kunna bidra till att öka attraktiviteten och statusen för branschen.
Följande kompetensutvecklingsinsatser ska projektet genomföra:
- 312 befintligt anställda ska utbildas till barnskötare
- 200 befintligt anställda ska utbildas till förskoleassistenter
- 50 rektorer i förskolan ska delta i seminarium på temat ”hållbart arbetsliv”
Projektet ska ta fram en modell för validering inom förskola. Denna ska kunna spridas på nationell
nivå.
Styrkor:
- Projektidén bygger på en relevant problems- och behovsanalys
- Projektidén bygger på en bred förankring genom Branschråd Förskola
- Sannolikheten att projektet leder till hållbara effekter bedöms vara stor
- Projektet bedöms på ett tydligt och konkret sätt stärka individers ställning på
arbetsmarknaden i form av dokumenterad utbildning
- Valideringsmodellen som ska arbetas fram kan komma att spridas nationellt.
Svagheter:
- Integreringen av de horisontella principer i ansökan är bristfällig och en ny bedömning
genomförs efter analys- och planeringsfasen. Detta kommer också att följas upp löpande
under projektet.
Projektet bedöm ha stor potential att nå 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

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 ligger väl i linje med de förväntade resultaten av projekten som
presenteras i utlysningen, som handlar om att stärka ställningen på arbetsmarknaden för
deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens. Projektet väntas även bidra till utlysningens,
och därigenom programmets, förväntade effekter genom att bidra till ett hållbart arbetsliv genom att
fler stannar kvar längre i arbetslivet samt att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens
tillgodoses. Projektet bedöms tydligt utgå från målgruppens och aktörernas behov. Projektet ska
skapa delaktighet från projektets målgrupp genom att personal från förskolorna ska ingå i en
konceptgrupp. Detta för att säkra ett hållbart medarbetarperspektiv. Bedömningen landar i ”väl
godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektidén grundar sig i en tydlig problem- och behovsanalys som bygger på
målgruppens och aktörernas behov. Branschråd Förskola, som består av olika funktioner och
kompetenser från kommunerna från hela styrkedjan, samt andra viktiga aktörer som exempelvis
Arbetsförmedlingen, står bakom ansökan. Deltagande kommuner finns representerade i
branschrådet och ansökan utgår från deras behov. Projektet bedöms vara genomförbart.
Bedömningen landar i ”väl godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Ansökan innehåller en tydlig beskrivning av de funktioner som ska ingå i projektgruppen
och även en beskrivning av vilka övriga kompetenser som vid behov finns att tillgå inom den egna
organisationen. Stödsökande bedöms ha en god administrativ förmåga. Resursbesättningen
bedöms överensstämma väl med projektlogiken och önskat projektresultat. Bedömningen landar i
”väl godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x
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Motivering: Projektet är förankrat i Branschråd Förskola där många relevanta aktörer finns
representerade. Förankring har dessutom genomförts i detalj när det gäller kursinnehåll för båda
utbildningarna (barnskötare och förskoleassistent) genom Branschråd Förskola. Det finns en hög
efterfrågan på projektets resultat och aktörerna som står bakom ansökan bedöms ha goda
förutsättningar att kunna ta projektets resultat vidare. Bedömningen landar i ”väl godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: I ansökan presenteras en översiktlig plan för utvärdering. Bedömningen landar i
”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter,
d.v.s. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: I ansökan presenteras inga analyser kopplat till målgruppen utifrån icke-diskrimineringsoch tillgänglighetsperspektivet. Det finns vissa kvalitativa analyser kopplat till jämställdhet, men
perspektivet bedöms inte vara integrerat i ansökan. Dock uppger stödsökande att projektgruppen
ska använda sig av det framtagna materialet ”Jämställdhet och jämlikhet i fokus – en handledning
för dig som arbetar i projekt”. Om detta görs på ett strukturerat sätt kan integrering av horisontella
principer uppnås. En ny bedömning görs efter analys- och planeringsfasen, men bedömningen
landar i nuläget i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Ett av syftena med projektet är att ta fram en mer kostnadseffektiv metod för att kunna
kompetensutveckla personal även efter projektslut. Valideringen som arbetssätt ska göra så att
personal på förskolor, som har stor informell kompetens, inte behöver vara i utbildning lika länge då
de kan tillgodogöra sig sina kunskaper på ett nytt sätt. Kostnaden per deltagare är 51 703 kr vilket
kan ses som högt, men eftersom deltagaren får en stärkt ställning på arbetsmarknaden i form av en
dokumenterad utbildning, bedöms kostanden vara väl motiverad. Bedömningen landar i ”väl
godkänt”.
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Projekt: Social Innovationslab
Sökande organisation: Göteborgs Stad

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 3

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Socialt Innovationslab

Sökande organisation

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00423

Utlysningens namn och diarienummer

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv, 2019/00245

Programområde/mål

PO1/1:1

Målgrupp

Medarbetare och chefer på fyra förvaltningar i Göteborgs Stad

Antal deltagare

430 (288 kvinnor och 142 män)

Projektperiod

2020-02-01 – 2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

8 152 905 kr

Total projektbudget

12 168 516 kr

Samverkar/samarbetar med

Andra förvaltningar inom Göteborgs Stad

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Det här projektet syftar till att stärka kompetensen om diskrimineringsgrunderna och hur dessa påverkar
människors möjligheter till arbete, hälsa och deltagande i samhället. Målet med projektet är att Göteborg
både ska bli en mer jämlik stad och att vi ska bli en bättre och attraktivare arbetsgivare vilket även är en
förutsättning för att staden ska bli mer jämlik.
Vi kommer att titta på hur jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet, religion, etnicitet samt
sexuell läggning och könsidentitet påverkar människors möjligheter. Detta kopplat till socioekonomiska
förutsättningar gör att staden riskerar att dras isär mer än att människor känner sig delaktiga.
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Göteborgs Stad är arbetsgivare till 55 000 medarbetare och med pensionsavgångar samtidigt som
staden växer måste vi bli bättre på att attrahera nya medarbetare och på att se till att arbetsmiljön i vår
organisation är så pass bra så att vi får ner sjuktalen.

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.
I projektet Socialt Innovationslab ska fyra pilotförvaltningar inom Göteborgs Stad delta i
innovationslabbar där de ska ges möjlighet att formulera egna utmaningar kopplat till arbetet med
programmen för Attraktiv arbetsgivare samt Jämlik Stad, genom att anlägga ett jämlikhetsperspektiv
på den egna verksamheten. Förvaltningarna ska få möjlighet att fördjupa sig i förvaltningsspecifika
frågor kopplat till antidiskriminerings- och jämlikhetsarbete. Detta ska höja det kollektiva medvetandet
i organisationen. Den ökade kunskapen inom dessa frågor ska leda till mer inkluderande arbetssätt
och till en bättre arbetsmiljö, och på sikt ska Göteborgs Stad bli en mer attraktiv arbetsgivare
samtidigt som jämlikheten i staden ökar.
Styrkor:
- Projektidén bygger på en tydlig och avgränsad metod där förvaltningarna får jobba med de
jämlikhetsfrågor de upplever vara mest relevanta för den egna verksamheten
- Stödsökande binder ihop rollen som arbetsgivare med medborgarperspektivet
- Stödsökande bedöms ha relevant kompetens för att driva anti-diskriminerings-arbete.
Svagheter:
- Eventuellt svårt att mäta resultat av projektet då de förändringar de vill åstadkomma tar lång
tid.
Under beredning har ESF-stödet justerats ned med 1 094 376 kronor och antal deltagare har ändrats
från 2000 till 430. Ändringen i budgeten beror på mindre justeringar av flertalet kostnadsslag på
grund av bedömd överbudgetering på vissa poster. Ändring av deltagarantal beror på att en stor del
av deltagarna endast skulle delta under konferenser och dessa lyftes bort ur antalet projektdeltagare.
I dialog med stödsökande justerades antalet deltagare ned till att endast omfatta de som ska delta i
labbarna samt i förändringsledningsutbildning.
Projektet bedöms ha potential att nå 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.

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Projektets resultat och effekter bedöms ligga väl i linje med utlysningens mål som
handlar om att bidra till minskad diskriminering på arbetsmarknaden samt att bidra till ett hållbart
arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet. Projektet syftar även till att
arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses då Göteborgs Stad på längre
sikt ska bli en attraktiv arbetsgivare där fler känner sig inkluderade. Projektet utgår från Göteborgs
Stads behov av att levandegöra programmet Jämlik Stad samt programmet för en attraktiv
arbetsgivare och att få igång detta arbete i de olika förvaltningarna. Bedömningen landar i ”väl
godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektidén grundar sig i en problemanalys som visar att Göteborgs Stad behöver bli
bättre på att implementera programmet Jämlik stad och programmet för en attraktiv arbetsgivare, då
ingen funktion i staden har som uttalat uppdrag att arbeta med implementering av dessa program.
Analysen pekar på att kollektiva medvetenheten gällande jämlikhetsfrågor behöver höjas i staden.
Staden behöver dessutom se till att kompetensförsörjningen fungerar och detta ska projektet arbeta
för genom att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö där fler personer känner sig inkluderande.
Bedömningen landar i ”godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Göteborgs Stad bedöms ha relevant kapacitet och kompetens för att driva projektet. I
ansökan finns en beskrivning av de olika funktionerna som behövs i projektet, och det finns många
sakkunniga personer som kommer att bidra med sin kompetens i projektorganisationen. I projektet
ska personer med såväl HR- som mänskliga rättigheter-kompetens nyttjas. Bedömningen landar i
”godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet bedöms vara förankrat då samtliga förvaltningschefer från de fyra
pilotförvaltningarna inkommit med samverkansavtal där förvaltningarnas roll i projektets specificeras.
Projektet ska inspirera övriga förvaltningar att komma igång med arbetet efter projektet. Ett
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studiecirkelsmaterial ska tas fram inom projektet som ska kunna användas efter projektets slut.
Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Ansökan innehåller en översiktlig plan för extern utvärdering och hur resultaten ska
användas. I ansökan presenteras exempel på vad som kan komma att bli relevanta
utvärderingsfrågor. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektorganisationen samt stödfunktioner inom staden bedöms ha mycket relevant
kompetens för att kunna integrera de horisontella principerna i projektets genomförande. Då syftet
med projektet är att synliggöra och implementera antidiskrimineringsarbete kopplat till samtliga
diskrimineringsgrunder i de deltagande förvaltningarna bedöms detta arbete komma att genomsyra
även projektorganisationen. Vikten av att arbeta med jämlikhetsfrågor är grunden för projektidén.
Bedömningen landar i ”väl godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnaden per deltagare är 28 299 kr. Sett till vad den enskilda deltagaren får ta del av
för aktiviteter i projektet kan detta ses som högt, men de potentiella resultaten och de långsiktiga
effekterna på organisationsnivå bedöms motivera kostnaden. Bedömningen landar i ”godkänt”.
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Ärendenummer 4

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Projekt: PR-Hälsa i Hållbart Arbetsliv
Sökande organisation: Sjuhärads samordningsförbund

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
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

4 (8)

Ärendenummer 4

Diarienummer: 2019/00430

Underlag för prioritering
Projektnamn

PR-Hälsa i Hållbart Arbetsliv

Sökande organisation

Sjuhärads Samordningsförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00430

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv: 2019/00245

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Kvinnor och män som är sysselsatta av offentliga arbetsgivare i
kontaktyrken samt anställda och förtroendevalda beslutsfattare
som har relevant påverkan på dess organisatoriska
förutsättningar.

Antal deltagare

660 deltagare, fördelat på 550 kvinnor och 110 män

Projektperiod

2020-03-01 tom 2022-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 mån

Sökt stödbelopp

9 792 115 kr

Total projektbudget

14 614 696 kr

Samverkar/samarbetar med

Medlemmar i Sjuhärads samordningsförbund, BoråsregionenSjuhärads Kommunalförbund med Vård- och OmsorgsCollege i
Sjuhärad samt Menn i Helse i Norge

Samordnare

Selma Gabela Aleckovic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Kompetensutvecklingsinsatser som tillsammans verkar för att skapa hälsofrämjande hållbara
arbetsplatser i Sjuhärad och underlättar för offentliga arbetsgivare att rekrytera och behålla kompetent
personal. Kompetensutvecklingen kommer att ske både genom strukturövergripande och individinriktade
insatser som efter utförande gynnar långt fler än de 660 kvinnor och män som är direkta deltagare.
Analysfas 2020 -03-01 tom 2020 04-30 - denna fas har som mål att tillvarata anställda kvinnors, mäns
och arbetsplatsers behov samt skapa god grundstruktur med förutsättningar för effektivt genomförande
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genom väl anpassade, förankrade och schemalagda utbildningar. Syftet är förberedelser som bidrar till
att i genomförandet nå projektets mål och syfte.
Genomförandefas pågår 1/5 2020 tom 31/1 2022 - Utbildningar genomförs med externa och interna
utbildare. Främsta delen riktas till kvinnor och män i definierade grupper, som ledningsgrupper och
arbetsplatser med förändringsprocesser kopplade till ledning. Detta eftersom det visat sig vara
framgångsrikt att verka på flera nivåer parallellt. Vissa utbildningar sker till individer utan gemensam ram
i arbetslivet, löst sammansatt grupper med individuell inriktning kan vara öppna för medverkan även för
målgrupp ur PO2.
Projektet erbjuder utbildningar enligt olika grundmoduler:
ACT Acceptance Commitment Training - evidensbaserat samband mellan ökad psykisk hälsa och
psykologisk flexibilitet, bättre emotionellt välmående, ökad tillfredsställelse i arbetslivet samt högre
livskvalitet. Utbildningen medför att kvinnor och män bättre kan hantera livspusslet, får starkare
förutsättningar att bli kvar på sin arbetsplats eller hantera ev omorganisation/ omställning. Arbetsplatsen
gynnas genom mindre sjukfrånvaro och att färre söker sig bort.
Den handlingskloka organisationen - Ett tidigare ESF-projekt "Den Visa organisationen" återspeglas till
stor del i utbildningar för grupper samt handledning på respektive arbetsplats. Ett train-the-trainersätt
används som sedan bibehålls inom respektive kommun efter projektets upphörande. Utbildningar ges av
anställd personal kompletterat med handbok kring hållbart arbetsliv och anti-diskriminering, samt digitala
stöd som fortsatt drivs efter projektet.
Processledarskap med Chefoskopet ger stöd att förbättra organisatoriska förutsättningar. Metoden
tillämpas i tre steg: En lokal uppdragsutbildning som lär upp processledare till att samordna lokala
chefoskop. Utbildningen ligger till grund när övergripande ledning skaffar sig kunskap och samsyn och
utbildas om vad organisatoriska förutsättningar handlar om och vilka synsätt som finns i den egna
organisationen. Punktutbildningar och workshops till ledningsgrupper, chefer, HR och
marknadsavdelningar och medarbetare. Därefter tillämpas metoder att undersöka hur det faktiskt ser ut
lokalt för verksamhetsnära chefer och då agerar processledaren med kunskaper om nyckelfaktorer för
ett hållbart utvecklingsarbete som intern konsult.
Stolta människor i hälsoyrken - Sjuhärad lär av Norge att utbilda fler män till vård- och omsorgsarbete
och att kommunicera det som attraktivt och engagerande. Utbildningar till anställda inom vård- och
omsorg ihop med förberedelser för en utbildning för män i behov av utbildning för omställning,
arbetslösa/ långtidssjukskrivna. Utbredd norsk erfarenhet visar att konceptet får män att vilja, och välja,
att bli starka resurser inom vård- och omsorgsyrken, vilket också stärker kvinnorna i branschen. Med det
formas ett svenskt utbildningskoncept som också ger nya rekryteringsstrategier. Efter att ha prövats i
Sjuhärad kommer det att kunna tillämpas på bred front och spridas till övriga Sverige.
Kunskapsdelning - PR -Hälsa i Hållbart Arbetsliv ökar systematiskt medvetenheten för hur bättre
förutsättningar kan skapas på olika arbetsplatser samt hur samhällets normer påverkar vårt eget synsätt
och beteende- och hur vi kan påverka normer positivt. Arbetet förs vidare i takt med att fler upplever sig
ha en bra arbetsvardag. Delar av de digitala stöd som sammanställs för arbetsgrupper kan låsas upp för
externa brukare. Medborgare kan ta del av seminarier och andra kommuner kan såväl hämta som ge
inspiration. Kunskap i dessa eller andra forum ska kunna leda till revidering i utbud eller utformning.
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Målet med genomförande är att:
Deltagande kvinnor och män får ökad kompetens som stärker deras ställning på arbetsmarknaden
(underlättar att bibehålla arbete eller stödja vid omställning)
Deltagande kvinnor och män får ökad kunskap som starkare bidrar till att bryta diskriminerande
strukturer och normer på arbetsplatser.
Deltagande arbetsplatser uppmärksammas på snedvridna normer och stärker sitt
antidiskrimineringsarbete.
Deltagande arbetsplatser får ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete som tillämpas i
riktning mot fler hälsofrämjande arbetsplatser där ohälsa förebyggs.
Kvinnor och män som på olika sätt är beroende av, fattar beslut om eller själva skulle kunna arbeta inom
kontaktyrken ser en ökad status på offentligt arbete och bidrar till att underlätta rekrytering av rätt
kompetens för välfärdens framtida utmaningar
Syftet med genomförande är att kvinnor och män bidrar till ett hållbart icke-diskriminerande arbetsliv,
med färre sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, där efterfrågan av tjänster står i balans med
resurser och kompetenser, i synnerhet för kontaktyrken.
Under avslutsfasen, februari 2022 kommer samtliga resultat att sammanställas och publiceras för
spridning till samverkansparter och intressenter plus att arbetet fortsätter med fortsatt tillämpning av de
delar som är framgångsrika och kan implementeras.

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.
Genom projektet vill projektägaren Sjuhärads samordningsförbund kompetensutveckla och skapa
hälsofrämjande hållbara arbetsplatser i Sjuhärad och underlätta för offentliga arbetsgivare att
rekrytera och behålla kompetent personal. Den övergripande målsättningen är att kvinnor och män
bidrar till ett hållbart icke-diskriminerade arbetsliv, med färre sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa, där
efterfrågan av tjänster står i balans med resurser och kompetenser, i synnerhet för kontaktyrken.
Projektidén är att genom olika utbildningsinsatser/metoder på strategisk-, grupp och individnivå,
åstadkomma förändringar som bidrar till ett hållbart icke-diskriminerande arbetsliv. Bedömningen är
att den är relevant och genomförbar, men kommer att ytterligare detaljplaneras och tydliggöras under
analys- och planeringsfasen genom att tillvarata medarbetares och arbetsplatsens behov i dialog
med kommunledningar, förvaltningsgrupper och politisk ledning.
Projektet bedöms vara förankrat hos de deltagande organisationerna och Sjuhärads
samordningsförbund bedöms ha god kompetens och erfarenhet av att driva socialfondsprojekt.
Ansökan innehåller en omfattande del både i budget och projektgenomförande som bygger på ett
transnationellt samarbete med Norge genom att forma ett koncept som stärker stolthet och
yrkesglädje hos befintlig vård-och omsorgspersonal samt rekrytera fler män till bransch. Dock är
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konceptet inte färdigställt i skrivande stund kopplat till genomförande och budget. En tydlig plan för
detta kommer att skapas under analys- och planeringsfasen. Projektet bedöms ligga i linje med
aktuell utlysning och socialfondsprogrammet och ha potential att nå planerade resultat och effekter.

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.

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Projekts mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Motiveringen till denna bedömning framgår i en tydlig beskrivning av målsättningar i
ansökan. Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisation och projektnivå. De
angivna förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och problembeskrivningen och stämmer
överens med utlysningens inriktning.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: I projektansökan finns en något övergripande problem- och behovsanalys som beskriver
befolkningsutvecklingen och konkurrensen om arbetskraft både på nationell och regionalnivå. Könsoch åldersuppdelad analys har gjorts av statistik och bilden är att rekryteringsbehovet är stort främst
inom äldreomsorg och gymnasieskola samt att personal i kvinnodominerade kontaktyrken drabbas
av långa och återkommande sjukskrivningar.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektägaren har god och relevant kunskap om målgruppen samt kompetens att driva
projekt på ett bra sätt både ekonomiskt och administrativt, dock bör en förnyad bedömning göras
efter analys och planeringsfasen kopplat till transnationellt samarbetet.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Den samlade bedömningen är att ägarskap för projektet och resultaten bedöms finnas
då det är ett Samordningsförbund som är projektägare och deltagande aktörer är medlemmar i
förbundet. Dessa bedöms till stor del vara de som ”äger” de beskrivna problemen, och den
utvecklade samverkan finns i förbundsorganisationen kopplat till politiken vilket skulle kunna
innebära ett framgångsrikt projektresultat.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Ansökan beskriver övergripande hur projektet kommer att utvärderas och följas upp.
Rimliga resurser finns avsatta för extern utvärdering och uppföljning. Dock bör en förnyad
bedömning göras efter framtagning av uppföljning och utvärderingsplaner under analys och
planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Bedömningen är att kraven är uppfyllda i detta avsnitt men eftersom beskrivningarna är
något övergripande där HUR:et inte framgår på ett tydligt sätt, bör en förnyad bedömning göras efter
analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt och resultat bedöms vara möjligt att
implementera ur ett kostnadsperspektiv, med en kostnad på 14 837kr per deltagare. Det bedöms
vara en rimlig kostnad i förhållande till de utbildningsinsatser deltagarna kommer få, dessutom ingår
att föra över konceptet Menn i Helse till Sverige.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ansökan innehåller en omfattande del både i budget och projektgenomförande som
bygger på ett transnationellt samarbete med Norge genom att forma ett koncept som stärker stolthet
och yrkesglädje hos befintlig vård-och omsorgspersonal samt rekrytera fler män till bransch. Dock är
konceptet inte färdigställt i skrivande stund kopplat till genomförande och budget, därför bör en
förnyad bedömning göras efter analys och planeringsfasen.
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Ärendenummer 5

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Projekt: DOSA
Sökande organisation: EDCS ekonomisk förening

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 5

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

DOSA

Sökande organisation

EDCS ekonomisk förening

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00433

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv, dnr 2019/00245

Programområde/mål

Programområde 1, särskilt mål 1.1

Målgrupp

Anställda inom Försvarsmakten Skövde P4, Skara kommun och
privata företag.

Antal deltagare

1 050 st (350 kvinnor och 700 män)

Projektperiod

2020-02-01 – 2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

2 038 349 kr

Total projektbudget

3 061 137 kr

Samverkar/samarbetar med

-

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet DOSA - diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö - ska utveckla metoder för att integrera det
systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska förebyggande antidiskrimineringsarbetet.
Metoderna ska bidra till att förändra innebörden i begreppet skyddsarbete och skapa förutsättningar för
helhetsperspektiv på arbetet med att skapa hälsosamma, hållbara och icke-exkluderande arbetsplatser.
Utvecklingsarbetet byggs kring en gränsöverskridande utvecklingsprocess med deltagande från kvinnooch mansdominerade arbetsplatser. De deltagande organisationerna representeras av ledare, HRpersonal, skyddsombud och fackliga representanter och utvecklingsarbete genomförs med hjälp av
gemensam kunskapsutveckling, insatser i "testbäddar i de egna organisationer och en metodikgrupp
som kontinuerligt sammanställer, analyserar och ger feedback till huvudprocessen. De slutliga resultaten
testas och dokumenteras på ett sätt som gör dem användbara för andra organisationer. Projektet
genomförs med en normkritisk och genusmedveten metod.
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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.
Projektet är ett metodutvecklingsprojekt som avser att bidra till ett hållbart arbetsliv genom att koppla
ihop arbetsmiljö- och icke-diskrimineringsarbete i syfte att skapa en metod för mer inkluderande
arbetsplatser. Projektaktiviteterna innehåller bland annat utbildningar, workshops och processtöd till
deltagande aktörer. Fördelning av deltagare från kvinnodominerad och mansdominerad sektor ska
vara så jämn som möjligt och de nu identifierade aktörer som ska delta i projektet kommer från
Försvarsmakten, en kommun och ett privat företag. Fler aktörer kommer att identifieras under analysoch planeringsfas. Projektets planerade resultat på projekt-, individ- och organisationsnivå är bla
följande:
Projektnivå:
•

En modell/koncept för att integrera det förebyggande arbetsmiljö- och
antidiskrimineringsarbetet har tagits fram

•

Nya former för genomförande av skyddsronder har tagits fram och testats

•

Nya former för samverkan mellan ledning, skyddsombud och HR är utvecklade

•

Nya koncept för utbildning av personal, ledare och skyddsombud.

•

Stärkt kompetens i det förebyggande antidiskrimineringsarbetet hos medarbetare

•

Stärkt kompetens att utveckla en icke-exkluderande, hälsosam och säker arbetsplatskultur

Individnivå:
•

Kvinnor, män och individer som definierar sin könstillhörighet på annat sätt får möjligheter att
vara aktörer i arbetet med att definiera och utveckla hållbara arbetsplatskulturer.

•

Ökad kunskap om antidiskriminerings- och arbetsmiljöarbete, samt hur ohälsa och
exkludering kan uppstå

•

Ökat utrymme till reflektion kring begrepp som säkerhet, ansvar, påfrestning, utsatthet,
delaktighet, tillsammans med sin arbetsgrupp – interaktion mellan det individuella och det
kollektiva tänkandet.

•

Kunskapsutveckling och verktyg för att identifiera kopplingar mellan hälsa och
diskrimineringsfrihet.

Organisationsnivå:
•

En modell/koncept för att integrera det förebyggande arbetsmiljö- och
antidiskrimineringsarbetet
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•

Nya former för genomförande av skyddsronder

•

Nya former för samverkan mellan ledning, skyddsombud och HR är utvecklade

•

Nya koncept för utbildning av personal, ledare och skyddsombud.

•

Stärkt kompetens i det förebyggande antidiskrimineringsarbetet

•

Stärkt kompetens att utveckla en icke-exkluderande, hälsosam och säker arbetsplatskultur

•

Ökat utrymme för delaktighet, inflytande och gemensamt lärande

Den största styrkan hos projektet är att det passar mycket väl inom utlysningen och de resultat och
effekter som efterfrågas i den. Svagheten i projektansökan är att behovsanalyserna hos de
identifierade deltagande aktörerna kommer att behövas bli fördjupade under analys- och
planeringsfasen samtidigt som fler aktörer ska tillkomma. Under beredning har ESF-stödet minskats
med cirka 38 000 kr kronor som en följd av att yrkeskategorin ändrades för den planerade ekonomen
i projektet. Det sökta projektet bedöms sammantaget ha potential att nå förväntat resultat och effekter

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.

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Projektet bedöms ha goda möjligheter att bidra att utlysningens efterfrågade mål och
resultat genom ökad kompetens för deltagarna och deltagande organisationer avseende
diskrimineringsfrågor och också kunna bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom
projektidén som inkluderar arbetsmiljöarbete kopplat till konkret arbete avseende
diskrimineringsgrunderna. Samverkan med kommun, stat och privat sektor bedöms ge mervärde
och bidra till utlysningen mål och resultat. Det bedöms finnas en röd tråd mellan aktiviteter, metod,
mål och förväntade resultat. Delaktighet för målgruppen säkras bland annat genom deltagande i
metodikgrupp. Kriteriet bedöms sammantaget som väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: En analys av utvecklingsområdet som är att skapa hållbara arbetsplatser genom att
skapa helhetsperspektiv och integrera systematiskt arbetsmiljöarbete med systematiskt
förebyggande antidiskrimineringsarbete finns i ansökan. Ansökan refererar till relevanta rapporter,
forskning och lagstiftning på området och beskriver tidigare insatser och arbetssätt. Under analysoch planeringsfasen ska dock fördjupade analyser av deltagande aktörers organisationer göras och
det ska tillkomma fler deltagande aktörer och därför blir bedömningen godkänt.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Det finns i ansökan en god beskrivning av projektorganisationen, kompetens och
tidigare erfarenhet av ägandeskap av bland annat tidigare ESF-projekt. Projektorganisationen
bedöms som väl avvägd avseende resurser. Kompetensen bedöms som mycket relevant med
hänvisning till projektets fokusområde och kriteriet bedöms därmed som väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Det har inkommit skriftliga avsiktsförklaringar avseende medverkan i projektet som visar
på projektets förankring hos de deltagande aktörer som är identifierade i ansökan. Enligt planering
kommer det dock att tillkomma fler deltagande organisationer under analys- och planeringsfasen,
vilket gör att ansökan bedöms som godkänd i den här delen.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektet har i ansökan gett en tillräckligt god beskrivning av hur uppföljning, utvärdering
och dess resultat ska användas under projektgenomförandet genom att beskriva kontinuerliga
uppföljningar och arbetssätt. Kriteriet bedöms därmed som godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Hela projektet handlar om att arbeta med dessa perspektiv i deltagande organisationer.
God kompetens inom området bedöms finnas hos projektägaren. Det är i ansökan beskrivet hur
intern uppföljning och utvärdering kommer följa projektets processer kontinuerligt ur dessa
perspektiv. Kriteriet bedöms som uppfyllt på ett väl godkänt vis.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Det finns ett tydligt projektupplägg beskrivet i ansökan och projektorganisationen
bedöms vara ändamålsenligt resurssatt för denna typ av projekt. Kostnaden per deltagare är cirka 2
500 kr vilket bedöms ligga på en rimlig nivå utifrån planerade resultat och vad som ska göras i
projektet. Utbildningsdelen för deltagarna kommer att vara olika för deltagarna då nyckelpersoner
kommer att få djupare kunskap inom de aktuella områdena. Projektets planerade resultat bedöms ur
kostnadsperspektiv kunna vara möjliga att implementera och föra vidare. Kriteriet avseende
kostnadseffektivitet bedöms sammantaget vara på en väl godkänd nivå.
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Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.2 Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga 15-24 år
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2019/ Göteborgsregionens
00425 kommunalförbund/ GR
Samsär

2

2019/ SDF Östra Göteborg/
00427 UngÖst 2.0

3

2019/ Åmåls kommun/ Ung framtid
00435 i Åmål
Summa
Utlyst

Sökt belopp
SEK

Förslag till prioritering

3 785 642 Prioriteras
Projektet GR Samsär har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. GR Samsär uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (70%).
8 222 927 Prioriteras
Projektet UngÖst 2.0 har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. UngÖst 2.0 uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (64%).
4 853 811 Prioriteras
Projektet Ung framtid i Åmål har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Ung framtid i
Åmål uppfyller prioriteringsgrunderna (50%).
16 862 380
50 000 000
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Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.2 Hållbara övergångar till arbete eller studier för
unga 15-24 år
Projekt: GR Samsär
Sökande organisation: Göteborgsregionens kommunalförbund

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
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

3 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 1

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

GR Samsär

Sökande organisation

Göteborgsregionen

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00425

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga (15–24
år): 2019/00244

Programområde/mål

PO2, särskilt mål 2:2

Målgrupp

Elever på nationella program på gymnasiesärskolan i åtta
deltagande kommuner

Antal deltagare

100 deltagare (50 kvinnor och 50 män)

Projektperiod

2020-03-01 – 2022-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månader

Sökt stödbelopp

3 785 642 kr

Total projektbudget

8 059 402 kr

Samverkar/samarbetar med:

Alingsås, Kungsbackas, Kungälvs, Stenungsund, Partilles och
Lerums kommun samt Mölndals och Göteborgs Stad

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet GR Samsär avser att skapa jämlika förutsättningar för unga med intellektuell
funktionsnedsättning i syfte att underlätta etablering i arbetslivet. Genom att utveckla och etablera ett
regionalt programråd för gymnasiesärskolan och på så vis stärka samverkan mellan
utbildningsanordnare, arbetsliv, föreningar, myndigheter och ideella organisationer ska projektet bidra till
en kvalitetssäker samverkan och en, för målgruppen, enklare övergång från skola till arbetsliv. Projektet
pågår under 24 månader med start den 1 mars 2020.
I det regionala programrådet sitter representanter från utbildning, arbetsliv, föreningar, myndigheter och
ideella organisationer och samverkan fokuserar på kvaliteten i samarbetet mellan skola och arbetsliv
med elevernas behov som utgångspunkt. Aktiviteter och insatser för målgruppen tas fram gemensamt i
det regionala programrådet utifrån målgruppens behov samt i linje med projektets mål och syfte.
Arbetslivet ska i högre grad bli mer tillgängligt för alla unga utifrån individuella behov och förutsättningar.
GR Samsär ska vara en möjliggörare för att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig
inkluderade, nyttja sin fulla potential och inte styras av stereotypa föreställningar kopplade exempelvis till
kön, social- eller kulturell bakgrund samt funktionsvariationer.
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Göteborgsregionen som projektägare kommer, i nära samverkan med deltagande kommuner, att leda
arbetet från planering och analys till genomförande och utvärdering. Göteborgsregionens professionella
nätverk, som till exempel särskolenätverket och Göteborgsregionens Kompetensråd, bestående av
bland annat arbetsmarknadens parter, näringslivet och Arbetsförmedlingen är projektets referensgrupper
och samverkanspartners. Dessa utgör viktiga plattformar för att säkra förankring av resultat av insatser.
Forumen används också i kommunikation och spridning samt strategisk påverkan till beslutsfattare.

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.
Inom projektet GR Samsär ska ett regionalt programråd skapas vilket ska leda till höjd kvalité på
särskoleelevers APL. Fler aktörer ska vilja ta emot målgruppen för praktik och formerna för detta ska
tydliggöras. Eleverna ska få ta del av temapass inför, under och efter APL för att kunna tillgodogöra
sig APL:en på ett bättre sätt. En handledarutbildning ska tas fram inom ramen för projektet och
Gymnasiedagarna ska i högre utsträckning anpassas så att elever med intellektuella
funktionsnedsättningar, som studerar på gymnasiesärskola, ska få ut mer av detta forum. En
kvalitativ och relevant APL, inrättandet av det regionala programrådet, samt utveckling av
Gymnasiedagarna ska leda till att målgruppen får ökade förutsättningar att komma i arbete och ska
på sikt leda till en mer inkluderande arbetsmarknad.
Styrkor:
- Målgruppens behov av kvalitativ APL är väl motiverat
- Projektet ska skapa bestående strukturer i form av det regionala programrådet och
utvecklingen av Gymnasiedagarna
- Projektet ska skapa förutsättningar för att målgruppen ska finnas representerad i
programrådet och i annan metodutveckling under projektets gång
Svagheter:
- Bristfällig integreringen av de horisontella principer i ansökan
- Otydlig förankring hos de aktörer som ska ta del av handledarutbildning och ta emot elever
för praktik
- Otydlig beskrivning av deltagarnas väg genom projektet, samt hur urvalet av deltagare ska gå
till
- Mycket analysarbete ska genomföras under analys- och planeringsfasen.
Under beredning har ESF-stödet dragits ner med 614 583 kronor som en följd av att de två till tre
processledare som var inlagda under befattning ”delprojektledare” i budgeten ändrades till
”projektmedarbetare”.
Projektet bedöms ha potential att nå 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

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 ligger i linje med de förväntade resultaten av projekten, som presenteras i
utlysningen, som handlar om att pröva eller utveckla nya eller beprövade metoder och former av
samarbete mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta målgruppens behov. Detta bland annat
genom att inrätta ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan. Projektet väntas bidra till
utlysningens, och därigenom programmets, förväntade effekter om en enklare övergång från skola
till arbetsliv samt på sikt en mer inkluderande arbetsmarknad. Projektet bedöms utgå från
målgruppens behov. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektet utgår från målgruppens behov av att få tillgång till en relevant och kvalitativ
APL, och även från aktörernas behov när det kommer till att kunna ta emot målgruppen på ett bra
sätt. Det framkommer dock i ansökan att en stor del av det nödvändiga analysarbetet ska
genomföras under analys- och planeringsfasen och i ansökan är behoven beskrivna främst på en
övergripande nivå. Bedömningen landar i ”godkänt”.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Ansökan innehåller en tydlig beskrivning av de funktioner som ska ingå i projektgruppen
hos GR och även en beskrivning av vilka övriga kompetenser som vid behov finns att tillgå inom den
egna organisationen. I inkomna förtydliganden under beredning har stödsökande även preciserat
vilka aktiviteter som personalen i de deltagande kommunerna, som utgör medfinansieringen i
projektet, ska arbeta med. Stödsökande bedöms ha en god administrativ och ekonomisk förmåga.
Bedömningen landar i ”väl godkänt”.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Det finns en viss otydlighet när det gäller förankring hos de aktörer som ska ta del av
handledarutbildning och ta emot elever för praktik. Att aktörer generellt i dagsläget inte anser sig
vara beredda att ta emot elever med intellektuella funktionsnedsättningar för praktik presenteras i
ansökan som en del av problemet med att målgruppen möter hinder för att komma in på
arbetsmarknaden och sökande har under beredning inte kunnat påvisa att det finns några konkreta
åtaganden från sådana aktörer i projektet. Mycket av projektets genomförbarhet grundar sig i detta.
Avsiktsförklaringar från dessa aktörer ska inkomma under analys- och planeringsfasen och en ny
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bedömning får göras i samband med övergång till genomförandefasen. Dock har stödsökande
beskrivit hur projektet är förankrat på en strategisk nivå. Bedömningen landar i nuläget i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: I ansökan presenteras en översiktlig plan för utvärdering. Bedömningen landar i
”godkänt”.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter,
d.v.s. jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

x

Motivering: I ansökan presenteras inga analyser kopplat till målgruppen utifrån icke-diskrimineringsoch tillgänglighetsperspektivet (annat än att målgruppen utgörs av personer med intellektuella
funktionsnedsättningar). Det finns vissa kvalitativa analyser kopplat till jämställdhet, men
perspektivet bedöms inte vara integrerat i ansökan. Dock uppger stödsökande att projektgruppen
ska använda sig av det framtagna materialet ”Jämställdhet och jämlikhet i fokus – en handledning
för dig som arbetar i projekt”. Om detta görs på ett strukturerat sätt kan integrering av horisontella
principer uppnås. En ny bedömning görs efter analys- och planeringsfasen, men bedömningen
landar i nuläget i ”godkänt”.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnaden per deltagare i projektet är 80 594 kronor. Detta kan ses som högt sett till
vad den enskilde deltagaren kan förväntas få ut av sitt deltagande i projektet, men de potentiella
positiva effekterna på längre sikt bedöms motivera kostnaden. Bedömningen landar i ”godkänt.”
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Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.2 Hållbara övergångar till arbete eller studier för
unga 15-24 år
Projekt: UngÖst 2.0
Sökande organisation: SDF Östra Göteborg

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 2

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

UngÖst 2.0

Sökande organisation

SDF Östra Göteborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00427

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år),
2019/00244

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2

Målgrupp

Unga 15 - 24 år som befinner sig i en utsatt situation boende i
stadsdelen Östra Göteborg.

Antal deltagare

80 deltagare fördelat på 50 män och 30 kvinnor

Projektperiod

2020-02-01 –2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 månader

Sökt stödbelopp

8 222 927

Total projektbudget

17 496 184

Samverkar/samarbetar med

Ungdomsmottagningen Gamlestaden, Psykiatrisk Mottagning
Gamlestaden, Lokalpolisområde nordöstra Göteborg/region väst

Samordnare

Pernilla Hofmann

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet UngÖst 2.0 syftar till att vidareutveckla UngÖsts arbetsmetoder och förstärka stödet riktat till
unga 15 - 24 år som befinner sig i en utsatt situation och där det identifierats psykisk ohälsa,
hedersrelaterat våld och förtryck, anti-socialt beteende och en ökad risk för kriminalitet, våldsbejakande
extremism eller negativ gängbildning. UngÖsts slututvärdering pekar dock på behovet av fortsatt
metodutveckling i form av ökad kunskap och riktade insatser kring psykisk ohälsa och hedersrelaterat
våld och förtryck. Avsikten är att genom intern och extern samverkan öka kompetensen kring hur dessa
faktorer samspelar med varandra samt fördjupa kunskapen kring hur målgruppens utsatthet påverkar
deras etablering i samhället. Metodutvecklingen väntas resultera i att fler unga i riskzon återgår till skola,
uppnår grundskole- eller gymnasiebehörighet eller etablerar sig i arbetslivet och lever ett självständigt liv.
Vidare är syftet att sprida metoden i form av en metodbok och därmed underlätta implementeringen av
arbetssättet inom andra organisationer lokalt, regionalt och nationellt.
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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.
Projektet bygger vidare på ESF-projektet UngÖst som pågick från 2016-2019, som syftade till att
utveckla en lokal samverkansplattform för att mer effektivt fånga upp unga i riskzon för kriminalitet,
våldbejakande extremism och negativ gängbildning och utifrån transnationell benchmarking ta hem nya
verktyg och metoder för att stödja ungdomarnas etablering i samhället. UngÖst har implementerats i
den ordinarie verksamheten i Östra Göteborg efter projektets avslut. I den nu aktuella ansökan beskriver
sökande att det finns ett behov av att utveckla de framtagna arbetsmetoderna avseende ungdomar med
psykisk ohälsa och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Ett resultat av UngÖst var att psykisk ohälsa
och hedersrelaterat våld och förtryck kan vara en underliggande faktor bakom den problematik som
ungdomen befinner sig i, eller ett resultat av det, och därför finns ett behov av att också utveckla
metoder som syftar till att stödja även dessa ungdomar mer ändamålsenligt. Metodutvecklingen syftar till
att stärka teamets kompetens och insatser riktat till målgruppen samt att genom intern och extern
samverkan öka den samlade kompetensen kring hur dessa faktorer samspelar med varandra samt
fördjupa kunskapen kring hur målgruppens utsatthet påverkar deras etablering i samhället.
Stödsökande beskriver i ansökan och i den bifogade förändringsteorin att de förväntade effekterna på
kort sikt är att bidra till färre skolavhopp bland målgruppen, att fler ur målgruppen fullföljer sina studier
och uppnår grundskole- eller gymnasiebehörighet samt enklare övergångar mellan skola och arbetsliv
för målgruppen. På lång sikt är den förväntade effekten att detta bidrar till ett mer inkluderande arbetsliv
genom målgruppens ökade inträde på arbetsmarknaden.
Målområden för projektet anges vara:
1. Utvecklad kompetens och stödinsatser kring psykisk ohälsa
På projektnivå förväntas projektet resultera i nya rutiner och arbetsprocesser kring målgruppen
ungdomar med psykisk ohälsa. På organisationsnivå förväntas projektets metodutveckling resultera
i en tydlig beskrivning av besluts- och arbetsprocesser som implementeras i socialtjänstens system.
På individnivå förväntas samverkan med ungdomsmottagningen i Gamlestaden och
psykiatrimottagningen i Gamlestaden leda till att ungdomar med psykisk ohälsa snabbare kommer i
kontakt med rätt vårdinstans.
2. Utvecklad kompetens och stödinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck
Förväntat resultat på projektnivå är att medarbetare upplever en ökad kännedom om hedersnormer
vilket förväntas leda till att bättre identifiera och förstå den komplexa situation som ungdomarna
befinner sig i och på så vis kunna anpassa insatserna för att nå bättre resultat. På organisationsnivå
förväntas projektets metodutveckling resultera i att ett nytt behandlingsuppdrag kopplat till
ungdomar med erfarenhet av våld och förtryck implementeras i socialtjänstens system.
3. Förstärkt stöd kring utbildnings- och sysselsättningsinsatser
De förväntade resultaten avser intern samverkan mellan projektet och Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Samverkan och dialog förväntas
resultera i förbättrat utbildnings- och sysselsättningsstöd till deltagarna.
4. Förstärkt nätverk och kompetens kring våldsbejakande extremism
Förväntade resultat på projektnivå är stärkt samarbete mellan SIG-samordnare i UngÖst och SIGsamordnaren i enheten för trygghetssamordningen i Angered, vilket i sin tur förväntas leda till ett
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förstärkt stöd och samordning kring ungdomar som vill hoppa av kriminalitet och våldsbejakande
extremism. På organisationsnivå förväntas den förstärkta kompetensen på området bidra till ett
tydligt arbetssätt och rutiner kring ungdomar som är indirekt eller direkt inblandande i
våldsbejakande extremism. På individnivå förväntas metodutvecklingen bidra till att ungdomar i
riskzon kan fångas upp och få stöd tidigare.
5. Sammanställning och spridning av metodbok
En metodbok ska tas fram för att spridas till andra stadsdelar i Göteborg, kommuner i regionen samt
göras tillgänglig för spridning nationellt. Syftet med metodboken är att säkerställa överföring av den
metod som tagits fram. Som en del av spridningsarbetet förväntas samverkan mellan projektet och
enheten för trygghetssamordningen i Angered leda till ett förstärkt stöd till målgruppen i Angered då
delar av metoden ska prövas där.
Inom ramen för projektets transnationella arbete är avsikten att det redan upparbetade samarbetet med
Westminster i London ska fortsätta. Projektet avser ta del av deras metoder för stöd till flickor och
HBTQ-personer från utsatt boendemiljö.
Det finns ett påbörjat samarbete med nätverket Cities against radicalization, med avsikten att få ökad
kunskap och att prova nya angreppssätt i stödet riktat till unga som är direkt eller indirekt påverkade av
våldsbejakande extremism. Cities against radicalization är initierat av EU-kommissionen DG Home i
syfte att möta upp det behov som många städer uttrycker vad gäller stärkt samarbete mellan städer
kring att förebygga våldsbejakande extremism. Göteborgs stad har bjudits in som en av pilotstäderna i
nätverket och detta öppnar upp för fler intressanta kontakter, t ex anges Londons arbete med
lokalsamhället, Birminghams arbete kring unga i riskzon samt Rotterdams förebyggande arbete med
civilsamhället som intressanta att titta närmare på.
Det finns en planering för det transnationella samarbetet, och sammantaget bedöms det ge projektet ett
mervärde.
Styrkor:
−

Östra Göteborg har erfarenhet av att driva ESF-projekt och har samlat på sig mycket kunskap från
tidigare projekt

−

Stödsökande har mycket kunskap kring sakfrågan och insatser

−

Stödsökande är del av det europeiskt nätverket Cities against radicalization och har därmed en
utökad arena att båda inhämta ny information och sprida resultat på

−

Stödsökande har stor kompetens att driva projekt inom den egna organisationen

Svagheter:
−

Analyser som rör de horisontella principerna behöver utvecklas och bli mer konkreta

−

Projektet bedöms ha höga kostnader. Målgruppen som projektet vänder sig till har dock en tung
och sammansatt problematik varför kostnaderna ändå bedöms som rimliga.

Projektet utför grund för särskild prioritering av SFP då projektet avser insatser för ung som inte
fullföljt sina gymnasiestudier eller som varken arbetar eller studerar.
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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: Ansökan bedöms hålla en hög nivå och presenterar en tydlig logik utifrån metodutveckling
och insatser som siktar på att ge stöd och förutsättningar för målgruppen att fullfölja sin utbildning,
etablera sig i arbetslivet och leva ett självständigt liv. De formulerade förväntade resultaten och
effekterna kopplat till detta ligger väl i linje med utlysningens och programmets mål. Målgruppens behov
är väl formulerade.
Bedöms som väl godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Problem- och behovsanalysen är väl beskriven såväl på en övergripande nivå som på en
mer lokal nivå och beskriver erfarenheter gjorda i tidigare ESF-projektet UngÖst, som ligger till grund för
ansökan. En analys av könsmönster görs och könsuppdelad statistik för målgruppen presenteras.
Bedöms som väl godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg har bedrivit flera ESF-projekt och har en god
projektvana. Projektorganisationen beskrivs i ansökan på ett tydligt sätt och stödresurser i form av
ekonomi, utvecklingsledare EU, kommunikatör och trygghetssamordnare finns tillgängliga inom
organisationen. Resursbesättningen bedöms överensstämma med projektlogiken och önskat
projektresultat.
Bedöms som väl godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet är en vidareutveckling av det tidigare projektet UngÖst, som implementerats som
en del i stadsdelens ordinarie arbete. Behovet av att utveckla arbetssättet och kunskaperna avseende
psykisk ohälsa och hedersrelaterat våld och förtryck är sprunget ur erfarenheter från UngÖst. Därav
kommer metoder som visar sig fungera att implementeras efterhand som de utvecklas. Ansökan bedöms
genomgående hålla en hög kvalitet som i dess delar förstärker bedömningen av att projektet är väl
förankrat och har ett starkt ägarskap, samt att efterfrågan på resultat finns.
Bedöms som väl godkänd.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Stödsökande har en plan kring utvärderingens syfte och hur resultaten från utvärderingen
ska användas. Ansökan presenterar övergripande vad som ska utvärderas men mål och indikatorer ska
utvecklas vidare under analys- och planeringsfasen.
Bedöms som godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Jämställdhetsutmaningen är beskriven i sambandet mellan projektets problemformulering
och mål. Det finns en analys kring hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket påverkar de som är
utsatta för det och ett av projektets syften är att öka kunskapen i hur bemöta ungdomar som finns i de
strukturer där detta förekommer. De beskrivna aktiviteterna bedöms vara systematiskt jämställdhetsintegrerande. Under analys- och planeringsfasen ska en utbildningsplan för projektets
jämställdhetsarbete påbörjas, med fokus på jämställdhet, HBTQ och hedersnormer.
Bedöms som godkänd men behöver följas upp inför övergång till genomförandefas.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektorganisationen och resurssättningen bedöms förhålla sig till projektupplägget, men
projektet har höga kostnader. Detta kan dock motiveras med att projektet syftar till att utveckla metoder
för arbetet med en målgrupp som är svår att stötta på ett ändamålsenligt vis. Behovet av metodutvecklingen är ett resultat av tidigare erfarenheter kring svårigheten att lyckas med ungdomar som har
problem med hedersrelaterat våld och förtryck och/eller psykisk ohälsa. Projektet kommer nå en
målgrupp som är svår att nå och utveckla kunskap och metoder för nå framgång även i dessa ärenden.
Målgruppen är svår att stötta och arbetet kräver tid varför den höga kostnaden ändå bedöms som
motiverad. Kostnad per deltagare uppgår till drygt 200 000 kr.
Bedöms som godkänd.
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.2 Hållbara övergångar till arbete eller studier för
unga 15-24 år
Projekt: Ung framtid i Åmål
Sökande organisation: Åmåls kommun

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

3 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering
Projektnamn

Ung framtid i Åmål

Sökande organisation

Åmåls kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00435

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga 2019/00244

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

Unga 15–24 år

Antal deltagare

100 deltagare, 50 kvinnor och 50 män

Projektperiod

2020-03-01 – 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

4 852 811 kr

Total projektbudget

10 331 744 kr

Samverkar/samarbetar med

-

Samordnare

Ninon Shenaz

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Socialfonden konstaterar i utlysningen "Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga" med syftet
att underlätta unga kvinnors och mäns (15–24 år) etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras
deltagande i och fullföljande av utbildning, att en del unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Denna grupp av ungdomar återfinns i Åmåls kommun, och här behöver kommunen tillsammans med
Arbetsförmedling och andra lokala aktörer utveckla/fortsätta arbetet med förkortade och förenklade
vägar till arbetsmarknaden samt att aktivt arbeta för att förebygga skolavhopp. Många har behov av
extra stöd och resurser för att fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller
främst ungdomar som har en nedsatt arbetsförmåga, som saknar en fullständig gymnasie-utbildning eller
som är utlandsfödda.
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I projektet "Drivhuset – en väg in" planeras det kommunala aktivitetsansvaret att förlängas till och med
24 år, i syfte att hålla kontakten med de ungdomar som är i behov av fortsatt stöd efter avslutad
skolgång. Arbetet med att nå ungdomarna och etablera kontakt, erbjuda ett varierat utbud av insatser
samt följa upp och ompröva insatserna ska utvecklas i samverkan med verksamheter i Åmåls kommun
och andra berörda aktörer. Viktigt är att ungdomarna upplever att insatserna som anpassade efter deras
behov, att insatserna är samordnade och att de har en tydlig kontaktperson – "en väg in" till kommunens
verksamhet genom Drivhuset.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Under beredningen har förtydliganden inkommit avseende Arbetsförmedlingens deltagande i projektet.
Arbetsförmedlingen var tänkt medfinansiär i projektet men de vill inte skriva på någon avsiktsförklaring
då de från centralt håll sagt att Arbetsförmedlingen inte får delta i något projekt med medfinansiering.
Projektet har anpassat verksamhet och budget utifrån detta och deltagarna kommer från kommunens
socialtjänst. En fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen kommer i viss mån ske och informationen
om projektet och dess insatser är tänkt att spridas inom deras system.
Den stora budgetförändringen in ESF-stödet kan också förklaras av felaktigheter i den ursprungliga
budgeten.
Projektnamn bytts till "Ung framtid i Åmål" då projektägaren var informerad av VGR att namnet
"Drivhuset" är varumärkesskyddat och kan inte användas om projektet beviljas.
Analys- och planeringsfas har sänkts till 3 månader med projektstart den 1:a mars 2020.

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 problematiken att kommunens insatser för ungdomarna behövs förbättrad
samverkan och koordinering mellan verksamheterna/aktörerna. Brist på individanpassade insatser för
ungdomar leder till ökad risk att hamna utanför arbete eller studier eller ökad risk för skolavhopp.
Aktiviteterna kommer att vara främst individanpassade och kan variera enligt behov och önskemål från
deltagare. Projektet ämnar börja med att genomföra individuella kartläggningar som ska hjälpa individen
och verksamheterna till en tydligare planering, baserad på individens behov och önskemål. De aktiviteter
som kommer ske under projekttiden, och en tidsplan för detta, behöver konkretiseras under analys- och
planeringsfasen.
Projektets mål:
• 100 personer ska delta i projektet
• Samtliga deltagare ska ha en planering mot egen försörjning och funnit rätt insats ut efter
individens egna förutsättningar och behov
• 50% av deltagarna ska efter projektets slut ha gått vidare i arbete eller studier.
• 3–5 mötesplatser (halvdags workshops) genomförs under projekttiden, där ungdomar och
arbetslivsrepresentanter möts under processledning av Drivhusets personal i vägledande och
motiverande syfte.
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Resultat och effekter av projektet:
Individnivå
• Projektdeltagarna ska uppleva en ökad känsla av sammanhang (KASAM) och delaktighet i
samhället
• ökad känsla av egenmakt, tilltro till sin egen förmåga och framtidstro
• ökad etablering på arbetsmarknaden
•
unga kvinnor och män väljer yrkesinriktningar oberoende av kön
Organisationsnivå
• Åmåls kommun ska öka sin samordning och koordinering mellan verksamheternas/aktörerna
insatser
• använda ett personcentrerat arbetssätt, där ungdomens behov betraktas ur ett helhetsperspektiv
• utveckla sin förmåga att lyssna på och få insikter om de ungas behov och deras önskemål och
därigenom utveckla insatserna Drivhuset
•
Strukturell nivå
• Åmåls kommun ska stärka samverkan mellan olika verksamheter och aktörer •
• arbeta med hög grad av brukardelaktighet och behovsdriven utveckling med stöd av
tjänstedesign
Sammanfattningsvis bedöms projektet bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål.
Projektets långsiktiga effekter ska leda till att unga kvinnor och män som är i riskzon för skolavhopp eller
i behov av stöd efter avslutad skolgång kommer in i arbete eller fortsatta studier och därmed får förhöjd
livskvalité enligt målen i regionens utvecklingsstrategi.

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. Aktiviteterna kommer att vara främst individanpassade och kan variera enligt behov och
önskemål från deltagare. De har för avsikt att arbeta med att nå ungdomarna och erbjuda ett varierat
utbud av insatser samt följa upp och ompröva insatserna vid behov.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Ansökan utgår från problematiken att brist på individanpassade insatser för ungdomar leder
till ökad risk att hamna utanför arbete eller studier eller ökad risk för skolavhopp. En kartläggning av
kommunens befintliga insatser genomförd under 2018 visade att ungdomar ser behov av att tydliggöra
och samordna insatserna som ska hjälpa både individen och verksamheterna till en tydligare planering,
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baserad på individens behov och önskemål. Projektidén bedöms relevant och genomförbar i
förhållande till problem- och behovsanalysen.

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Organisationens ordinarie anställda kommer delvis att driva projektet och delvis kommer man
att anställa ny personal för projektet. Projektpersonalen bedöms dock ha relevant kompetens och
resurserna är ändamålsenligt tillsatta. Projektledningen hos projektägaren har relevant kunskap om
målgruppen och kompetens att driva projektet på ett bra sätt både ekonomiskt och administrativt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektplaneringen har skett med dialog med verksamheten och målgruppen för att se till att
satsningar i projektet är relevanta för målgruppen och träffar de behov som finns. Projektet har för avsikt
att Åmåls kommun implementerar en ny metod med en utökad, individanpassad verktygslåda för
målgruppen vid slutet av projektet. Implementeringsarbetet framgår inte tydligt i ansökan och är något
som projektet behöver arbeta med under projektperioden. Det finns dock en hög ambitionsnivå hos
projektägaren att genomföra ett gott implementeringsarbete under projektperioden.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektet har resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. En extern utvärderare ska
avropas från ESF:s upphandlade utvärderingskompetens. Aktiviteterna och beskrivningen av uppföljning
och utvärdering bedöms vara något kortfattade i ansökan och behöver utvecklas under analys och
planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektet uppfyller kraven avseende horisontella principer i tillräcklig grad. Dock är analysen
mycket grundläggande, saknar tydligt mätbara mål och indikatorer kopplade till horisontella principer och
kommer att behöva utvecklas under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Personalen bedöms som projektrelevant i förhållande till vad projektet ska genomföra.
Kostnaden per deltagare bedöms som hög men rimlig i förhållande till målgruppen. Den totala kostnaden
beräknas vara 94 628 kr beräknat på total finansiering (minus deltagarersättning) och 100 deltagare.
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Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2019/ Hylte kommun/ Målmedveten
00431 på hemmaplan

2

2019/
00422

3

2019/
00428

4

2019/
00432

5

2019/
00434

Sökt belopp
SEK

Förslag till prioritering

13 981 065 Prioriteras
Projektet Målmedveten på hemmaplan har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Målmedveten på hemmaplan uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (70%).
Mariestads kommun/
14 531 324 Prioriteras
Växtkraft Arena MTGS
Projektet Växtkraft Arena MTGS har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Växtkraft
Arena MTGS uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).
Delsumma
28 512 389
Trollhättans Stad/
15 878 361 Prioriteras inte
Partnerskap för jobb
Projektet Partnerskap för jobb har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Partnerskap för
jobb uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).
Härryda kommun/ ESF6 823 959 Prioriteras inte
Premiär
Projektet ESF-Premiär har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. ESF-Premiär uppfyller
prioriteringsgrunderna (54%).
Uddevalla kommun/ PUMA
4 189 582 Prioriteras inte
Projektet PUMA har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. PUMA uppfyller prioriteringsgrunderna
(52%).
Delsumma 26 891 902
SUMMA 55 404 291
Utlyst 35 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och
studier
Projekt: Målmedveten på hemmaplan
Sökande organisation: Hylte kommun

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 1

Diarienummer: 2019/00431

Underlag för prioritering
Projektnamn

Målmedveten på hemmaplan

Sökande organisation

Hylte kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00431

Utlysning; namn och diarienummer

Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier
(2019/00243)

Programområde/mål

2 - Öka övergångarna till arbete

Målgrupp

Se sammanfattning.

Antal deltagare

530 (265 kvinnor och 265 män)

Projektperiod

2020-02-01 - 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3

Sökt stödbelopp

15 845 076 kr

Total projektbudget

23 633 425 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen, Falkenbergs kommun, Laholms kommun,

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan myndigheter kring individer som står särskilt långt
ifrån arbetsmarknaden. Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen
ska gemensamt utveckla sin samverkan för att kunna erbjuda individanpassade helhetslösningar för
projektets deltagare med syfte att hjälpa dem att närma sig arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens
reguljära insatser.
Förutom huvudsyftet ämnar projektet även uppnå följande resultat:
-

Ökad kompetens och större nätverk för projektets deltagare
Förbättrad samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, såväl som internt inom
kommunerna
Förändra arbetsgivares attityder och öka deras kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskriminering

1

Diarienummer: 2019/00431

Projektets primära målgrupp är långtidsarbetslösa kvinnor och män som har svårt att tillgodogöra sig
Arbetsförmedlingens insatser. I målgruppen ingår även de individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden och är i kontakt med kommunernas socialtjänst, de med aktivitetsstöd, samt deltagare
inom jobb och utvecklingsgarantin (JOB).
Projektet har två spår i sitt genomförande, beroende på varifrån deltagarna är anvisade. Deltagare
anvisade från Arbetsförmedlingen kommer ingå i en form av arbetsträning som ska komplettera den
arbetsträning som erbjuds av Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer. Även andra insatser som
Arbetsförmedlingen inte kan erbjuda via upphandlade aktörer kommer under projektets analys- och
planeringsfas planeras i tät samverkan med Arbetsförmedlingen.
Det kommer även anvisas deltagare från kommunernas socialtjänst. En studie- och yrkesvägledare
kommer tillsammans med varje deltagare genomföra en fördjupad kartläggning som beskriver individens
förutsättningar och mål. Efter att den inledande kartläggningsperioden är genomförd kommer en
individanpassad plan att skapas. Planen innehåller både kommunens befintliga insatser (såsom SFI)
men också nya lokalt utformade aktiviteter. Ett samarbete kommer också ske med olika aktörer som
socialtjänst, psykiatri och vuxenutbildning för att få ett helhetsgrepp om individen. Aktiviteterna kan
komma att innehålla arbetsträning, värderingsdiskussioner och hälsoinsatser. Insatserna kommer
framförallt ske inom kommunens regi, men exempelvis praktik, kan också ske hos samverkande lokala
företag.
Hylte kommun är projektägare. Samarbetsparter i projektet är Falkenbergs kommun, Laholms kommun
och Arbetsförmedlingen.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Kvantitativa mål som projektet ska arbeta för att uppnå:
-

Minst 80 % av de deltagare som idag inte deltar i Arbetsförmedlingens reguljära insatser ska
efter projektets slut delta i Arbetsförmedlingens reguljära insatser
Deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen ska sammantaget på årsbasis ha 2 % utflöde till
arbete eller studier jämfört med de individer som inte deltar i projektet
Minst 50 % av de deltagare som projektet når ska vara kvinnor
75 % av de som deltagit i projektet ska efter projektets slut uppleva att de står närmare
arbetsmarknaden

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.
Arbetsförmedlingens reformering har efter tät dialog under beredningen medfört justering i ansökan.
Projektet Målmedveten på Hemmaplan är ett samarbetsprojekt mellan tre kommuner i Halland samt
Arbetsförmedlingen. Man har också planer på att involvera det lokala näringslivet och civilsamhället i de
aktuella kommunerna. Målet på individnivå är att varje deltagare ska få en helhetslösning som möjliggör
för dem att kunna tillgodogöra sig fler insatser och aktiviteter än tidigare. I de fall individen anvisas från
Arbetsförmedlingen ska kommunen och Arbetsförmedlingen se på vilka sätt projektets insatser kan
komplettera de befintliga insatser som erbjuds av upphandlade aktörer. I de fall individen anvisas från
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kommunernas socialtjänster ska kommunen och Arbetsförmedlingen samverka för att se hur individen
ska kunna förberedas för att längre fram ha de förutsättningar som krävs för att delta i
Arbetsförmedlingen reguljära insatser.
På organisationsnivå ska kommunerna och Arbetsförmedlingen kartlägga samordningsvinster och
resultatet av detta ska bli en förbättrad samverkan mellan myndigheterna. På kort sikt ska det leda till att
myndigheterna gemensamt kan erbjuda helhetslösningar för individen. Tanken är att varje individ
kommer få möjligheten att få en långsiktig plan, grundad på den enskildes förutsättningar. På lång sikt
ska detta leda till att fler individer med komplex problematik kommer närmare arbetsmarknaden antingen
genom att vara i arbete, utbildning, eller kunna delta fullt ut i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Genom aktiviteter för näringsliv och civilsamhälle planerar projektet även att påverka attityder och öka
kunskaper om tillgänglighet, icke-diskriminering och jämställdhet på arbetsmarknaden. Det ska resultera
i ökad kompetens och förändrade attityder hos arbetsgivare, såväl som bättre samverkan mellan
näringsliv, civilsamhälle och myndigheter.
Svenska ESF-rådet gör bedömningen att projektet, genom samarbete med Arbetsförmedlingen, har
goda möjligheter att nå hållbara resultat såväl på individ- som strukturell nivå som stämmer in på såväl
kommunernas behov som Arbetsförmedlingens. Lyckas man involvera näringslivet och civilsamhället i
den grad man önskar kan detta öka möjligheterna att få till ett helhetsgrepp om den aktuella
problematiken. Dessa aktörers engagemang i projektet bedöms dock vara oklart då stödsökanden inte
visat på någon tydlig förankring hos dem. Projektens aktiviteter för deltagarna bedöms vara välbeskrivna
och stödsökanden har kunnat visa på hur de planerar att utgå ifrån individens behov och förutsättningar.
Stödsökanden har, tillsammans med de samverkande kommunerna, dessutom en gedigen erfarenhet av
att arbeta med denna målgrupp och dessa typer av aktiviteter i tidigare socialfondsprojekt. När det gäller
aktiviteter kopplat till strukturer bedöms dessa inte vara lika tydligt beskrivna som de på individnivå. Dock
bedöms målen på strukturell nivå vara väldigt relevanta utifrån den beskrivna bakgrunden. Det uttalade
syftet att utveckla metoder för ökade övergångar till arbete, förändra attityder och öka kompetens hos
arbetsgivare samt förbättra samverkan mellan myndigheter bedöms också stämma väldigt väl överens
med aktuell utlysnings inriktning. Med dessa ambitiösa avsikter, samt med en svår målgrupp, bedöms
det också positivt att projektet lyckats behålla en låg deltagarkostnad.
Projektet har planerat in ett transnationell samarbete med en organisation i Schönebeck, Tyskland.

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 huvudsyfte är att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommun.
Dessutom avser projektet att förbättra samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samt
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förändra arbetsgivares attityder och öka deras kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Dessa mål bedöms vara i direkt linje med aktuell utlysning, som eftersträvar utvecklade
metoder för övergångar till arbete och studier. Ansökan bedöms också visa på hur projektet har formats
utifrån målgruppens och aktörernas behov, t.ex. genom enkäter och fokusgrupper. Vidare avser
projektet att använda sig av referensgrupp för att få ett underlag till insatser som ska användas i
genomförandet. Dock görs bedömningen att vissa av målen är något otydligt formulerade samt att det i
vissa fall inte framgår tydligt hur projektet ska arbeta för att uppnå sina förväntade resultat.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan bedöms presentera en problem- och behovsanalys som kombinerar kvantativa och
kvalitativa uppgifter rörande målgruppen och den problematik de möter. Redogörelserna integrerar olika
perspektiv som kön, etnicitet och hälsa för att ge en bredare bild av bakgrunden till ansökan. Dock
bedöms beskrivningarna i flera fall endast vara kortfattade och på övergripande nivå, utan djupare
utredningar och analyser. Av ansökan framkommer dock att projektet under analys- och planeringsfasen
avser att genomföra en fördjupad analys av målgruppens komplexa problematik. Problem- och
behovsanalysen redogör vidare för strukturella aspekter som t.ex. samverkan och sammanhållna
insatser. Detta bedöms vara relevant för projektgenomförandet då projektet avser att utveckla nya
metoder för samarbete mellan Arbetsförmedling och kommun.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Stödsökanden har tidigare drivit ett framgångsrikt socialfondsprojekt (Integration Halland)
inom samma målområde som nuvarande ansökan. Projektet bedrevs i nästan fyra år och omfattade ett
stort antal deltagare och kommuner. Under denna period har stödsökanden visat på en kompetent
projektstyrning samt en god administrativ förmåga. De bedöms besitta en god kännedom om
målgruppen och den typer av insatser som ska utföras i projektet. De kommuner som avser att
samarbeta i detta projekt ingick också i det tidigare projektet, vilket bedöms underlätta samverkan och
spridning av resultat. Stödsökanden bedöms därför besitta stor kapacitet och kompetens att bedriva
socialfondsprojekt. I ansökan saknas dock mer ingående beskrivningar av projektorganisationen, som
t.ex. kompetenskrav och ansvarsfördelning.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektägaren bedöms vara ägare av de beskrivna problemen och kan därför ta tillvara på
resultaten som skapas i projektet, vilket bedöms vara positivt ur ett implementeringsperspektiv. Ansökan
bedöms också beskriva en relevant och förankrad samverkan där flera aktörer, däribland
Arbetsförmedlingen, arbetar tillsammans för att förbättra insatser riktade gentemot målgruppen.
Dessutom finns det övergripande beskrivning av styrgruppen och dess funktion som bedöms
överensstämma väl med projektets förutsättningar att nå förväntade resultat. När det gäller näringslivet
och civilsamhället, vilka enligt ansökan är en viktig part i samverkan, konstateras att ansökan inte
presenterat specifika arbetsgivare eller föreningar som ska vara med i projektet. Man hänvisar istället till
kommunens befintliga kontakter med lokala näringslivet och civilsamhället.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektets mål är framförallt formulerade i kvalitativa och generella termer, med få
kvantitativa specificeringar. I syfte att mäta resultat för personer som ska göra stegförflyttningar mot
arbetsmarknaden krävs gediget formulerade mål och indikatorer och detta är något som inte bedöms
förekomma i ansökan. Även projektets mål på strukturell nivå bedöms vara svåra att utvärdera då det
saknas specificerade mätmetoder. Utifrån detta bedöms utvärderingsbarheten för projektet vara relativ
låg och särskild uppmärksamhet bör läggas på målformulering bör ske under analys- och
planeringsfasen. Av ansökan framkommer dock att projektet under analys- och planeringsfasen avser att
tydliggöra mål, förväntade resultat och effekter, tidplan samt ta fram modell och indikatorer för hur
framsteg i projektet ska mätas. Även en plan för uppföljning och utvärdering ska göras. Det kan också
konstateras att ansökan beskriver deltagaraktiviteter och förhållningssätt mot deltagare relativt ingående,
vilket bedöms ha positiv påverkan på utvärderingsbarheten då en viktig del som ska utvärderas är
insatserna på deltagarnivå.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: I projektets problem- och bakgrundsanalys tar stödsökanden hänsyn till perspektiven
jämställdhet och tillgänglighet, och hur dessa har påverkan på målgruppens problematik.
Redogörelserna bedöms dock vara på en övergripande nivå och det bedöms finnas vissa brister, t.ex. att
statistiken som presenteras avseende målgruppen inte könsuppdelad. Dock konstateras att projektet har
ett uttalat syfte att arbeta med frågor rörande horisontella principer, som t.ex. utrikes födda kvinnors
deltagande på arbetsmarknaden, tillgänglighet för de med läs- och skrivsvårigheter samt attityder hos
arbetsgivare. Bedömningen görs dock att aktiviteter kopplat till detta är något otydligt beskrivna.
Ansökan redogör dock tydligt för vilka krav projektet har på relevant kompetens hos
projektorganisationen samt att man planerar ta fram en policy för arbetet med jämställdhet och
tillgänglighet. Svenska ESF-rådet kommer att göra särskild uppföljning kring arbetat med horisontella
principer under en eventuell analys- och planeringsfas.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnad per deltagare i detta projekt är 39 355 kr, vilket bedöms vara en lågt i förhållande till
övriga ansökningar inom aktuell utlysning. Detta bedöms ge goda förutsättningar för implementering. Det
bedöms dessutom vara positivt ur ett implementeringsperspektiv att projektet avser att arbeta med
strukturer, vilket innebär att resultaten av insatserna som görs i projektet planeras bli långsiktiga och
motverka nya kostnader när projektet är avslutat. Dock görs bedömningen att ansökan i vissa fall inte
presenterar tydligt nog hur resultatet ska tillvaratas efter projektets avslut.

5

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
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Ärendenummer 2

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och
studier
Projekt: Växtkraft Arena MTGS
Sökande organisation: Mariestads kommun

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

5 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 2

Diarienummer: 2019/00422

Underlag för prioritering
Projektnamn

Växtkraft Arena MTGS

Sökande organisation

Mariestads kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00422

Utlysning; namn och diarienummer

Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier
(2019/00243)

Programområde/mål

2 - Öka övergångarna till arbete

Målgrupp

Individer som är inskrivna på deltagande kommuners AMEenheter och socialförvaltningar

Antal deltagare

300 (180 kvinnor och 120 män)

Projektperiod

2020-02-01 - 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2

Sökt stödbelopp

14 531 324 kr

Total projektbudget

21 687 940 kr

Samverkar/samarbetar med

Töreboda kommun, Skövde kommun, Gullspång kommun, Vara
Folkhögskola filial Mariestad, Försäkringskassan

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt Växtkraft Arena MTGS bygger på tidigare goda erfarenheter och resultat från tidigare EU-projekt
och syftar till att öka anställningsbarheten hos män och kvinnor som idag är arbetslösa och/eller långt
ifrån arbetsmarknaden. 7tjugometoden är sedan tidigare implementerad hos medarbetare vid
deltagande kommuner och kommer att fördjupas i arbetet där aktiviteter såsom yrkesinspirationsveckor,
introduktionsutbildningar, individuell coachning och självstärkande inslag kommer genomföras. Projektet
genomförs i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde kommuner och omfattar 300 deltagare med
målet att 200 kommer i studier och/eller arbete efter projektperioden.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektets övergripande mål:
•

Att projektet leder till att utvecklade metoder underlättar för arbetslösa individer som står långt
ifrån arbetsmarknaden, och kunna skapa övergång till arbete, studier eller andra insatser.

Projektets förväntade resultat på organisationsnivå:
•
•

Att arbetsgivare såväl offentliga som privata upplever förändrade attityder genom kunskap och
ökad kompetens kring individer i målgruppens potential och därmed kunna anpassa
arbetsplatser för att inkludera fler.
Att en förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer leder till att ytterligare kunna
förstå och därmed möta målgruppens förutsättningar, behov och potential.

Projektets förväntade resultat på individnivå:

•

Att fler, både män och kvinnor, kan närma sig studier och/eller arbete, 200 individer (80 kvinnor
och 120 män).

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.
Svenska ESF-rådet bedömer att projektet har goda möjligheter att uppnå bra resultat för arbetslösa
individer i projektets upptagningsområde, framförallt tack vare medverkan från flera samverkanspartners
samt arbetsgivare som redan har skrivit avsiktsförklaringar om att delta i projektet. Dessutom har
projektägaren nyligen drivit ett framgångsrikt socialfondsprojekt och kan därmed använda sig av
kunskaper och erfarenheter från detta. Dessa aspekter bedöms vara ansökans största styrka. Dock görs
bedömningen att projektets målgrupp inte är tydligt definierad i ansökan, trots begäran om förtydligande
från Svenska ESF-rådet. Det går därför inte att säkerställa att projektets insatser riktas specifikt till
kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden till följd av en sammansatt problematik,
eller om insatserna riktas till samtliga arbetslösa hos de medverkande kommunerna. Målgruppen för det
tidigare socialfondsprojektet, som stödsökanden uttryckligen vill bygga vidare på, hade ingen specifik
inriktning förutom ålder och det framgår inte tydligt hur metoderna från det tidigare projektet kommer att
vidareutvecklas för att passa en svårare målgrupp i det nya projektet.
Beskrivningarna av aktiviteterna och arbetssätten som kommer att användas i projektet bidrar till
bedömningen att stödsökanden har god kunskap om och erfarenhet av applicering av metoderna. Dock
är det svårt att dra någon slutsats om huruvida metoderna är relevanta i förhållande till såväl aktuell
problemanalys som uppsatta mål, eftersom dessa aspekter av ansökan endast är allmänt beskrivna.
Allmänna beskrivningar av relevanta aspekter är något som återkommer i ansökan och mycket hänvisas
till analys- och planeringsfasen. Redogörelserna i ansökan håller en godkänd nivå men för en djupare
uppfattning av projektets potential krävs mer ingående skildringar.
Inget transnationellt samarbete har planerats i 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: Ansökans beskrivningar av projektets målgrupp och förväntade resultat bedöms vara
övergripande och därför är det svårt att tydligt uppfatta såväl kopplingen mellan dessa som kopplingen
till aktuell utlysning. Utlysningen har dessutom ett fokus på individer som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden medan denna ansökan tycks ha en bredare målgrupp där samtliga inskrivna hos
kommunernas arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheter kan delta i projektet.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: I ansökans problem- och behovsanalys beskrivs en generell situation för de arbetslösa i
projektets upptagningsområde. Redogörelserna innehåller perspektiv som kön, etnicitet och
funktionshinder men beskrivningarna innehåller mestadels kvantitativa uppgifter, utan någon djupare
analys. Dessa redovisningar baseras framförallt på allmänna data från Arbetsförmedlingen, vilka inte ska
vara med i projektet. Det saknas mer djupare redogörelser från kommunerna, vilka planeras äga och
driva projektet. Ytterligare kunskap om målgruppen planerar att inhämtas i analys- och planeringsfasen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Stödsökanden har tidigare bedrivit ett socialfondsprojekt (Ung Arena 9.0) där även de
medverkande kommunerna från denna ansökan har deltagit. Detta projekt har uppnått mycket goda
resultat på individnivå och flera aspekter från projektet har implementerats i ordinarie verksamheter.
Däremot saknar ansökan mer utförliga beskrivningar av planerad projektpersonal, önskade kompetenser
hos dessa eller tilltänkta uppgifter och ansvarsområden.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Detta projekt involverar fyra kommuner, Försäkringskassan samt en folkhögskola. Samtliga
har undertecknat avsiktsförklaringar där det framkommer att parterna vill bidra till utvecklad samverkan
avseende insatser för deltagare i projektet. Detta bedöms vara positivt för ett helhetsperspektiv på
målgruppens problematik, men det bedöms också saknas tydliga redogörelser av vad exakt
samarbetspartners ska bidra med. Stödsökanden har dessutom fått in ca 20 avsiktsförklaringar från
arbetsgivare som är som kan tänka sig att ta emot projektdeltagare för aktiviteter på arbetsplatserna. Det
bedöms dock vara oklart på vilka nivåer projektet förankrats i de deltagande kommunerna eftersom det
saknas redogörelser och analyser från verksamheterna som arbetar med målgruppen på en vardaglig
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basis. Det framkommer inte heller hur målgruppen har eller ska involveras i förankringsarbetet.
Samverkan med Arbetsförmedlingen har inte kunnat säkerställas.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Det finns kortare redogörelser för hur projektet kommer att följas upp och utvärderas, men en
del av dessa hänvisar till analys- och planeringsfasen samt till utvärderingstjänsten som upphandlas via
Svenska ESF-rådets ramavtal. De mål som beskrivs i ansökan bedöms vara något fåtaliga samt även
otydligt formulerade. Dessutom saknas konkreta beskrivningar av hur resultatet ska mätas och följas
upp. Målen saknar t.ex. indikatorer, delmål eller tydligt kopplade aktiviteter.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan presenterar könsuppdelad statistik för den övergripande målgruppen samt
kvantitativa uppgifter om etnicitet och funktionshinder. Det görs dock inga djupare analyser där
horisontella principer integreras. Ansökan beskriver 4R-metoden och redogör även för den stödsökande
organisationens ordinarie plan för jämställdhet och mångfald. Det bedöms dock inte framgå hur dessa
metoder och planer konkret ska appliceras i projektet i t.ex. aktiviteter, resurser eller målformulering. En
stor del av den förberedande integreringen av horisontella principer i projektet planeras att utföras i
analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnad per deltagare i detta projekt är 59 507 kr, vilket är lågt i förhållande till övriga
ansökningar inom aktuell utlysning. Eftersom ansökan inte beskriver målgruppen tydligt nog är det dock
svårt att bedöma hur rimlig kostnaden är utifrån målgruppens problematik. Det är också svårbedömt hur
kostnadseffektiviteten förhåller sig till implementering av resultat då ansökan inte bedöms ge en tydlig
beskrivning för tillvaratagande av resultatet.
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och
studier
Projekt: Partnerskap för jobb
Sökande organisation: Trollhättans stad

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

4 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

5 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 3

Diarienummer: 2019/00428

Underlag för prioritering
Projektnamn

Partnerskap för jobb

Sökande organisation

Trollhättans Stad

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00428

Utlysning; namn och diarienummer

Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier
(2019/00243)

Programområde/mål

2 - Öka övergångarna till arbete

Målgrupp

Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
med en sammansatt problematik med fokus på
funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga,
nyanlända kvinnor som behöver extra stöd att etablera sig på
arbetsmarknaden samt kvinnor och män som varit sjukskrivna
och är i behov av stöd för en återgång till arbete.

Antal deltagare

150 (70 kvinnor och 80 män)

Projektperiod

2020-02-01 - 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

1

Sökt stödbelopp

15 878 361 kr

Total projektbudget

23 696 269 kr

Samverkar/samarbetar med

Näringsliv (Innovatum AB, Eidar Bostadsbolag), föreningsliv
(Trollhättans fotbollsklubb, Västergötlands Ridsportförbund,
Trollhättans Fältrittklubb).

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Partnerskap för jobb är ett projekt som ska utveckla arbetsmetoder för övergångar till arbete genom
arbetsintegrerade sociala företag och föreningsliv. Under projektperioden kommer den digital plattformen
samla samverkansparter, där parterna tillsammans ska hitta offensiva och arbetsnära metoder till stöd
för individen, för att motverka inlåsning i insatser och bidragsberoende. Samtliga projektpartners ingår i
styr- och samordningsgrupp bestående av representanter från både föreningsliv, näringsliv och offentlig
sektor samt kompletteras med en referensgrupp av externa stödfunktioner. Här lägger styrgruppen och
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samordningsgruppen tillsammans grunden för de tre delprojekt som tillsammans bildar
samverkansplattformen "Partnerskap för jobb".
Partnerskap för jobb ska möjliggöra för utökat och nära samarbete med både arbetsintegrerande sociala
företag, föreningslivet, små- och medelstora företag samt andra organisationer. Det kommer göras
genom tre delprojekt i syfte att få fler människor som står särskilt långt från arbetsmarknaden i egen
försörjning. Samtliga metoder och insatser ska spridas och vara skalbara för projektet som helhet.
Sammanfattningsvis ska följande delprojekt genomföras:
1. Uppbyggnaden av Föreningspoolen som bemanningsverksamhet ut mot ideella föreningar. Här
ingår bildandet av en stiftelse där ekonomiskt stöd hämtas från medverkande företag, för att
möjliggöra individers anställning i poolen.
2. Utvecklingen av Framtidshuset som ett arbetsintegrerande socialt företag och resursverksamhet
bestående av handledning, stöd och koordinering.
3. Utvecklingen av en digital samverkansplattform som ska samla ovanstående delprojekt.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektets mål:
1.
2.
3.
4.
5.

Minst 135 deltagare i arbetsorienterande insatser.
Minst 50 deltagare i yrkesintroduktion.
Minst 60 deltagare skall ha deltagit i träningsföretag.
Minst 30 deltagare i projektet kommer erhålla anställningar med lönestöd i föreningslivet.
Minst 5 uppstartade nya arbetsintegrerande sociala företag och/eller minst 30 deltagare totalt,
gått in som medlemmar i befintliga arbetsintegrerande sociala företag.
6. Ökad anställningsbarhet med uppmärksamhet på inlärda kultur- och strukturmönster utifrån
jämställdhet-, tillgänglighet- och/eller icke-diskrimineringsperspektivet.
7. Minst 60 personer av det totala antalet deltagare, skall komma vidare i arbete eller utbildning.
8. Antalet organisationer som involveras i projektet beräknas omfatta minst 20 företag och 30
föreningar.

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 skall leda till en gemensam modell för att utveckla metoder för övergångar till arbete och
studier genom att knyta ihop näringsliv, föreningsliv och myndigheter för samverkan. Målet är också att
utveckla metoder inom ramen för projektet för att möjliggöra att fler arbetsintegrerande sociala företag
bildas och hitta former för stödstrukturer som bidrar till utveckling och hållbarhet. På så sätt ska nya
former av samarbeten utvecklas för att gemensamt ge ökade möjligheter för individen att bryta långvarig
arbetslöshet.
Svenska ESF-rådet gör bedömningen att stödsökandens ansökan är gedigen och välskriven, vilket ger
en god bild av projektets förutsättningar för att uppnå förväntat resultat. Projektidén bedöms grunda sig
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på en välformulerad bakgrundsanalys. Snarare än att endast redogöra för fakta består
bakgrundsanalysen av stödsökandens egna fastställanden och analyser av de redovisade uppgifterna.
Bakgrunden bedöms också ha en tydlig koppling till de välbeskrivna aktiviteterna och uppsatta målen.
Stödsökanden anses genom detta ha visat på behovet av projektet samt hur projektet planerar att arbeta
för att bidra till målgruppens övergångar till arbetsmarknaden samt till organisationers medverkande till
en mer inkluderande arbetsmarknad.
Vidare bedöms ytterligare en fördel med projektet vara samverkan med föreningslivet, där stödsökanden
visat på tydlig förankring genom avsiktsförklaringar från lokala föreningar. Enligt avsiktsförklaringarna
skulle projektet vara med och medfinansiera projektet genom att avsätta personella resurser. För att
förenkla budgeten har projektet i efterhand, i samråd med Svenska ESF-rådet, strukit medfinansieringen
från föreningarna. Bedömningen görs dock att projektets initiala plan tyder på grundlig förankring från det
lokala föreningslivet. Dessutom har projektet även en avsiktsförklaring från en lokal hyresvärd, i
egenskap av arbetsgivare. Detta bedöms också vara positivt utifrån ett helhetsperspektiv för
målgruppen, dock vore det mer fördelaktigt att ha flera arbetsgivare i projektet. Positivt är emellertid att
stödsökanden inför ansökan gjort en förstudie där de intervjuat lokala små och medelstora företag.
Förutom att individer kommer att stödjas av projektet under tiden för genomförandet bedöms projektet
också ha goda möjligheter att uppnå långsiktiga mål och strukturell påverkan genom de metoder och
verktyg projektet avser att utveckla. Dessa planeras dessutom utformas på ett sätt som möjliggör
spridning till andra kommuner. Detta bedöms bidra till ökade möjligheter till strukturell påverkan på en
större geografiskt område än projektets upptagningsområde. Projektet har redan gjort planer för
spridning av metoder i de närliggande kommunerna i Fyrbodal.
Transnationellt samarbete har inte planerats i detta projekt.

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: Projektens förväntade resultat bedöms vara i linje med utlysningens och programmets mål.
De presenterade målen, resultaten och aktiviteterna bedöms visa på en tydlig logik och som svarar mot
utlysningens förväntade resultat. Denna omfattande presentation av projektlogiken bedöms ge en god
bild av möjligheterna att uppnå förväntade mål. Målen bedöms dessutom vara i direkt linje med aktuell
utlysning, som eftersträvar utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier. Dock finns det
vissa specifika förväntade resultat i utlysningen kopplat till arbetsgivare och arbetsplatser där ansökan
inte bedöms presentera en tydlig koppling. Projektet bedöms också ha utgått från målgruppens och
aktörernas behov genom grundliga problemanalyser och förstudier inför ansökan.
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Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan presenterar en problem- och behovsanalys som innehåller såväl kvantitativa som
kvalitativa rapporter, vilka dessutom analyseras och används för att komma fram till vad som bedöms
vara grundade slutsatser. Redogörelserna innehåller flera perspektiv som bedöms bidra till en bred
uppfattning av den problematik som projektet avser att arbeta med. I beskrivningen av målgruppen och
dess utmaningar tar ansökan hänsyn till perspektiv som kön, etnicitet och funktionshinder.
Stödsökanden har under våren 2019 dessutom gjort en förstudie där man intervjuat lokala arbetsgivare
och kartlagt deras behov. Resultaten av förstudien presenteras i ansökan och sätts i förbindelse med
projektets idé, genomförande och förväntade resultat.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Bedömningen görs att ansökan tydligt presenterar projektorganisationen genom utförliga
beskrivningar respektive personals roll, ansvar, kompetensprofil osv. Denna resursbesättning bedöms
också vara väl avvägd i förhållande till projektlogiken och önskat projektresultat. Det finns även tydliga
planer för styrgrupp, referensgrupp och samordningsgrupp, vilket bedöms öka möjligheten för en
produktiv styrning av projektets genomförande. Vidare bedöms den gedigna problems- och
behovsanalysen samt förarbetat innan ansökan skickats in tyda på en relevant kompetens hos
projektägaren.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet involverar näringsliv (Innovatum AB, Eidar Bostadsbolag), föreningsliv (Trollhättans
fotbollsklubb, Västergötlands Ridsportförbund, Trollhättans Fältrittklubb). Detta engagemang bedöms
vara positiv och nödvändig i förhållande till beskriven problematik och förväntat resultat. Dock görs
bedömningen att näringslivets involvering i projektet är något otydlig och det framkommer inte vilka
arbetsgivare förutom bostadsbolaget som kommer att vara delaktiga i projektets deltagaraktiviteter. I den
förstudie som stödsökanden utfört innan ansökan har man involverat dock arbetsgivare för att få inspel
från dem och se till att projektidén är relevant i förhållande till näringslivets behov. Det bedöms också
vara positivt att projektet har tydliga ambitioner att sprida sitt resultat till andra kommuner för att
möjliggöra påverkan utanför projektets förhållandevis lilla upptagningsområde. Det bedöms dock inte
framgå hur detta kommer att ske mer specifikt. Samverkan med för målgruppen relevanta offentliga
aktörer såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen saknas i projektet.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Målen som anges i ansökan presenteras genom effekter, delmål samt indikatorer och det
framkommer dessutom hur dessa hör ihop med varandra. Resultat och indikatorer presenteras både på
kvalitativ och kvantitativ nivå. Vidare beskrivs kopplingen till de olika delmålen vid redogörelser av
projektets olika aktiviteter och insatsspår. Bedömningen görs att detta bidrar till konkret
utvärderingsbarhet då det ger förutsättningar synliggöra såväl framgångsfaktorer som hinder. Ansökan

4

Diarienummer: 2019/00428

redogör även för uppföljningsmetod kopplat till respektive delmål och dess indikatorer. Denna tydliga
plan för uppföljning bedöms också bidra till utvärderingsbarheten.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Bedömningen görs att stödsökanden har tagit hänsyn till de horisontella principerna i flera av projektets
delar. I t.ex. ansökans problemanalys synliggörs målgruppens situation genom könsuppdelad statistik
och flera aspekteter förklaras genom kvalitativa förklaringar med jämställdhet som utgångspunkt. En stor
del av projektets grundidé bedöms vara baserad på ett tillgänglighetsperspektiv, där projektet har som
övergripande mål att genom digital teknik öka tillgängligheten för målgruppen. Ansökan bedöms
redogöra för hur man planerar att säkerställa att kompetens om horisontella principer kommer att finnas i
projektet. Det finns också framtagna bedömningsfrågor för att säkerställa att aktiviteterna är
inkluderande för alla, men dessa bedöms vara av övergripande karaktär. Av ansökan framgår att de
metoder, processer och verktyg som ska utvecklas i projektet planeras att kvalitetssäkras ur
perspektiven. Dock framkommer inte specifikt hur detta kommer att ske i praktiken. Vidare bedöms det
finnas uppsatta mål kopplade till HP, men dessa bedöms vara något otydligt formulerade.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnad per deltagare i detta projekt är 122 875 kr, vilket är högt i förhållande till övriga
ansökningar inom aktuell utlysning. Bedömningen görs dock att den höga kostnaden motiveras i
ansökan, dels genom en hög grad av individanpassning som en följd av beskriven problematik hos
målgruppen. Dessutom avser projektet att ta fram bestående verktyg och arbetssätt som kommer att
kunna användas även efter projektperioden. Detta bedöms öka kostnadseffektiviteten ur ett
implementeringsperspektiv, då kostnaderna för framförallt verktygen inte belastar ordinarie verksamhet
efter projektets slut.
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Ärendenummer 4

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och
studier
Projekt: ESF-premiär
Sökande organisation: Härryda kommun

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

3 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Ärendenummer 4

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

ESF-Premiär

Sökande organisation

Härryda kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00432

Utlysning; namn och diarienummer

2019/00243

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.3

Målgrupp

Nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa invandrare

Antal deltagare

180 deltagare fördelat på 108 kvinnor och 72 män

Projektperiod

2020-02-01 – 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

6 823 960 kr

Total projektbudget

10 187 436 kr

Samverkar/samarbetar med

Alingsås kommun, Samordningsförbundet Insjöriket

Samordnare

Pernilla Hofmann

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Syfte
Projektet ESF-Premiär har som syfte att pröva metoden från erfarenheter från projektet Premiär, som
verkat i tre år i Samordningsförbundet Insjörikets regi från december 2016 till november 2019.
Erfarenheterna från Premiär ska jämkas samman med deltagande kommuners ordinarie verksamhet och
”giftas” med denna, så att hänsyn tas till lokala arbetssätt.
Involverade parter
Härryda kommun (projektägare) och Alingsås kommun. Dessutom ingår Samordningsförbundet
Insjöriket och Business Performance AB som resurser för kompetensöverföring. Andra externa parter
kommer att upphandlas och/eller kopplas till samarbete, bland annat Arbetsförmedlingen och Kris- och
traumamottagningen/Flyktingmedicinska mottagningen.
Mål
Målet med insatsen är dels att arbeta fram en fungerande metod i arbetet med den primära målgruppen
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och dels att få denna i egenförsörjning genom arbete och/eller studier eller komma steg vidare för att
bryta utanförskap från den svenska arbetsmarknaden.
Målgrupp
Den primära målgruppen för projektet är nyanlända och gammalanlända utomeuropeiska individer 20 64 år, som helt eller delvis har försörjningsstöd från kommunen.
En sekundär målgrupp omfattar kommunal personal, som i ordinarie verksamhet inom kommunen
arbetar med den primära målgruppen, för att utveckla arbetsmetoderna med målgruppen.
En annan sekundär målgrupp är det lokala privata näringslivet, för att stötta denna att öppna upp sin
verksamhet genom att dels ta emot praktikanter och anställa individer ur den primära målgruppen.
Metod
1) Deltagaraktiviteter i gruppform.
Premiär-projektets metod ska implementeras i deltagarnas individuella, befintliga handlingsplan eller/och
ingå vid upprättandet av handlingsplan för en ny deltagare. Målgruppens delaktighet i projektet ska
utgöra 25 procent i form av två gruppsammankomster i veckan, ett studiebesök var tredje vecka och
individuellt resursstöd vid ett tillfälle per vecka, oftast med en Peer.
Bland informationsträffarna kommer olika ämnen att tas upp:
- Samhällsinformation, budget/ekonomi, kalender, geografi mm
- Frågor relaterade till arbete/studier t ex rekryteringsprocessen, arbetsplats- och studiekultur i Sverige,
arbetsrätt, varför vi betalar skatt etc
- Hälsa och sex och samlevnad, jämställdhet och viss lagstiftning osv
- Aktuella frågor som berör och engagerar projektdeltagarna, fritidsaktiviteter mm
2) Samverkan mellan och inom myndigheter
Genom samarbete med Arbetsförmedlingen (AF) och att arbeta nära med kommunens personal i
projektet, kommer vi att vidareutveckla samarbetsmetoder och i dialog främja kunskapsöverföring och
arbetssätt och regelverk samt reflektera över framtida ansvarsfördelning mellan stat och kommun i
integrations-/inkluderingsprocessen. Eftersom cirka hälften av deltagarna kan remitteras från AF och
vara inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, med eventuell tilläggsförsörjning från kommunen,
kommer en tät, nära kommunikations- och beslutsprocess mellan aktörerna minimera dubbelarbete och
på så sätt gagna deltagaren genom en gemensam strukturerad handlingsplan och insatsprocess.
Genom att målgruppen delvis kommer att remitteras från olika enheter inom respektive kommun kommer
kommunikationen och medvetenheten om projektets arbetssätt att gynna samverkan mellan dessa
enheter, som alla, mer eller mindre, kommer att vara i kontakt med vissa individer från den primära
målgruppen.
3) Samverkan med privat näringsliv
Premiär-projektets erfarenhet av samarbetet med det privata företaget Business Performance AB har
upprättat näringslivskontakter som har lett till kort praktik med målet arbete. Genom att ”näringsliv talar
med näringsliv” har den fingertoppskänsla för vad som ”kan krävas” av näringslivet blivit en styrka i
arbetet. Kommunerna och AF å sin sida kan möta upp direkt med vilka möjligheter som finns för den
enskilde deltagaren ställt i relation till olika lönesubventioner, arbetsmarknadsutbildningar och
specialinsatser inom myndigheterna. Genom att arbeta tillsammans kan problem identifieras snabbt och
möta upp dem och ta dessa vidare till rätt instans. I processen sker en kompetensöverföring mellan
involverade aktörer. I varje kommun finns redan personal inom arbetsmarknadsenheterna som arbetar
gentemot näringslivet. I varje kommun ska ett lokalt privat företag delta i projektorganisationen och bli
den brobyggande kraften mellan kommunen, privata näringslivet och projektdeltagarna. Samordning och
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kompetensöverföring samt stöd till AMEs anställda som arbetar gentemot arbetsgivare i kommunen:
- Kartläggning av ytterligare insatser som ”ligger nära” ett vanligt jobb
- Kartläggning av privata näringslivets krav, tillvägagångssätt och stöd för rekrytering
- Mentorskap
- Utbildning till arbetsgivare för en inkluderande rekrytering
- Service i anställningsprocessen, angående olika anställningsformer etc.
Förväntat resultat
Resultatet av projektet förväntas ge ett mer effektiv och förbättrat arbete med den primära målgruppen,
genom att arbetssätt analyseras, ändras och justeras efter lokala förutsättningar. Förväntningar finns
också i att individerna i den primära målgruppen ska komma i arbete eller fortsätta studier även om
syftet med projektet är metodjämförelse och utveckling.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Under beredningen har förtydliganden inkommit avseende skrivningar i ansökan som gäller
Arbetsförmedlingen. Initialt var Arbetsförmedlingen tänkt att medfinansiera projektet men då detta visat
sig ej möjligt har projektet anpassat verksamhet och budget utifrån det förhållandet. Deltagarna kommer
från kommunernas socialtjänst men finns sannolikt även inom Arbetsförmedlingen, men
Arbetsförmedlingens roll i projektet bedöms inte som vital för det som projektet avser uppnå.
Även vad gäller skrivningen kring företaget Business Performance AB har förtydligande inkommit. Den
tjänst som avses ska upphandlas i projektet. Business Performance AB har varit med i det projekt som
SoF Insjöriket bedrivit under 3 år och den roll de haft har varit framgångsrik. I ESF-Premiär vill man
fortsätta utveckla det arbetet, men det är i dagsläget inte klart att det blir Business Performance AB som
tilldelas uppdraget efter det att upphandling skett.
Namnet ESF-Premiär har varit ett arbetsnamn och kommer att bytas ut, eventuellt till ”Premiär i
kommun”.

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.
Stödsökande anger i ansökan att projektets övergripande mål är öka egenförsörjningen hos individer
som uppbär ekonomiskt bistånd med arbetslöshet som försörjningshinder, eller att få dem att närma sig
arbetsmarknaden, genom arbete/studier.
I ansökan anges 3 målområden för att uppnå detta; Samverkan, Deltagaraktiviteter och
Arbetsgivarstrategiskt arbete.
1. Samverkan och kompetensöverföring
Förväntat resultat på projektnivå är att ett införande av premiärmetoden kommer att leda till att
kommunens personal inte belastas ytterligare arbetsmässigt.
På organisationsnivå förväntas projektet öka myndigheternas resurseffektivitet och undvikande av
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att insatser erbjuds från flera håll till samma individer.
Det förväntade resultatet på individnivå är att ge professionella nya metodinslag och att de ska
kunna reflektera över sina egna arbetsmetoder. För deltagare i projektet är det förväntade resultatet
att en ökad samverkan och kompetensutveckling på sikt leder till att de inte hamnar emellan
”stolarna”, att det minskar förvirring och skapar trygghet i mötet med olika myndigheter.
2. Deltagaraktiviteter
Det förväntade resultatet på projektnivå är att deltagare ska känna att projektet är en viktig milstolpe
i deras etableringsprocess och att det stimulerar deras egen prestation. Målet är att 30 % av
samtliga deltagare ska nå målet arbete/studier/eget företagande.
På organisationsnivå förväntas projektet leda till att bryta det man kallar ”den omhändertagande
kulturen” och att erbjuda insatser som förstärker deltagarnas egen förmåga och autonomi.
På individnivå förväntas projektet resultera i att deltagare hittar sin egen väg framåt och att de får en
ökad kompetens om arbetsplatskultur, rättigheter och ansvar. Detta förväntas på sikt leda till att
deltagare ökar sin egen insats för etablering och egenförsörjning.
3. Arbetsgivarstrategiskt arbete/Aktiviteter som” ligger nära” ett vanligt arbete
På projektnivå förväntas projektet leda till att tio arbetsgivare får utbildning i Mentorskap, att tio
arbetsgivare får utbildning för inkluderande rekrytering, att samtliga arbetsgivare i kontakt med
projektet ska kunna få anställningsservice vid rekryteringsprocess och att minst ett lokalt privat
företag per kommun ska delta i projektorganisationen.
Förväntat resultat på organisationsnivå är att det ska ske en kompetensöverföring om det privata
näringslivets krav till anställda inom kommunernas arbetsmarknadsenheter som arbetar gentemot
arbetsgivare i kommunen. Vidare är förväntningen att det ska ske en strukturerad samverkan mellan
relevanta parter i frågan.
På individnivå är det förväntade resultatet att startsträckan för deltagare ska kortas genom att de får
en kort praktik med det tydliga målet anställning.
Angivna effekter på kort sikt är att det ska ske en komplettering av arbetssätt inom kommunens
verksamhet för hantering av kommuninnevånare som har behov av särskilt stöd, att deltagarna får
förståelse för ansvar, rättigheter och skyldigheter utifrån sin förmåga och att de uppnår egenmakt. Dessa
ska leda vidare till effekter på lång sikt, att få till upparbetade kanaler mellan kommun och arbetsliv samt
till andra myndigheter, att få till rutiner för att individanpassa insatser för kommuninnevånare som har
behov av särskilt stöd och slutligen egenförsörjning.
Styrkor:
•

Samverkansavtal har upprättats mellan projektägaren Härryda kommun och Alingsås kommun
samt med Samordningsförbundet Insjöriket.

•

Inom projektorganisationen finns erfarenhet av att bedriva projekt, såväl inom den egna
organisationen som ESF-finansierade projekt.

•

Projektidén bygger på ett tidigare projekt vilket innebär att arbetet är känt och det finns goda
förutsättningar för implementering av metoder under och efter projektets slut. Det finns en
efterfrågan på att lösa kommunernas försörjningsbörda genom att fler utomeuropeiskt födda får
möjlighet att försörja sig själva.
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Svagheter:
•

Planering och indikatorer för de horisontella principerna är ej tillräckligt beskrivna i ansökan.
Sökande hänvisar till att dessa ska tas fram under analys- och planeringsfasen.

•

Måluppfyllelsen avseende deltagarna är lågt satt, vilket förklaras utifrån dels att projektet i första
hand syftar till metodutveckling och i andra hand utifrån att målgruppen har stora svårigheter att
nå hela vägen till egen försörjning. Projektets ambition är att så många som möjligt når egen
försörjning, men de har försökt att hålla ett realistiskt mål för deltagarna och därmed landat i att
30 % ska nå 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

Godkänd

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

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Ansökan presenterar en tydlig logik för hur de i utlysningen förväntade resultaten ska
uppnås. Projektet tar sin utgångspunkt i svårigheterna för utomeuropeiskt födda kvinnor och män att få
tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Genom samverkan, arbetsgivarstrategiskt arbete och insatser
till målgruppen ska metoder utvecklas som leder till att målgruppen snabbare får tillträde till
arbetsmarknaden. På så vis bedöms projektet bidra till både utlysningens och programmets mål.
Bedöms som väl godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Sökande presenterar en fördjupad problem- och behovsanalys och beskriver den
problematik som rör frågan kring integration/inkludering på den svenska arbetsmarknaden och i det
svenska samhället utifrån individernas perspektiv, men också väl utifrån kommunerna och samhällets
perspektiv. Den presenterade problem- och behovsanalys är tydlig och visar på könsuppdelad statistik.
Bedöms som väl godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen har erfarenhet av att driva såväl egna projekt som ESF-finansierade
projekt. Projektorganisationen är beskriven i ansökan resursbesättningen bedöms överensstämma med
projektlogiken och de önskade projektresultaten.
Bedöms som godkänd.
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Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ansökan bedöms beskriva en relevant och förankrad samverkan med flera aktörer som
arbetar för att förbättra insatserna till målgruppen. Projektet bygger vidare på metoder framtagna i
projektet Premiär, som bedrivits under tre år av Samordningsförbundet Insjöriket. De samverkande
organisationerna är ägare av de utvecklade metoderna och det finns stora förhoppningar om att de ska
vara en del av lösningen för målgruppens inkludering och möjlighet till egen försörjning. Utpekade
mottagare är bland annat kommunerna, privata och offentliga arbetsgivare.
Bedöms som väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Av ansökan framgår att uppföljning och utvärdering av projektet ska ske löpande. Den
styrgrupp som ska bildas under analys- och planeringsfasen kommer ha till uppgift att bland annat
säkerställa att projektet uppfyller syfte och mål. En plan för extern utvärderare finns, och även tankar
kring en samhällsekonomisk utvärdering av projektet. Ansökan bedöms sammantaget övergripande
presentera vad som ska utvärderas och detta ska utvecklas vidare under analys- och planeringsfasen.
Bedöms som godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan visar goda ambitioner med de horisontella målen och problematiserar kring de
svårigheter som målgruppen har att få tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Under analys- och
planeringsfasen ska en plan för arbetet med de horisontella principerna tas fram och en fördjupad analys
ska genomföras. Tjänster för kompetensutvecklingsinsatser avseende jämställdhet, likabehandling och
tillgänglighetsintegrering till projektgruppen och personal ska upphandlas och genomföras.
Samordningsförbundet Insjöriket har en jämställdhetssamordnare som projektet kan ta hjälp av i vissa
frågor.
Bedöms som godkänd men behöver följas upp inför övergång till genomförandefas.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektorganisation och resursbesättning bedöms förhålla sig till projektets upplägg.
Förutsättningar för implementering av förändrade arbetssätt i ordinarie verksamhet efter projektets slut
bedöms som goda. Målgruppen för projektet har stora behov av stöd och insatser för att nå målet
arbete/studier. Kostnad per deltagare uppgår till ca 50 000 kr och bedöms som rimlig i förhållande till
målgruppens tyngd.
Bedöms som väl godkänd.
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Ärendenummer 5

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.3 Utvecklade metoder för övergångar till arbete och
studier
Projekt: PUMA
Sökande organisation: Uddevalla kommun

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

3 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

3 (8)

Ärendenummer 5

Underlag för prioritering
Projektnamn

PUMA

Sökande organisation

Uddevalla Kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00434

Utlysning; namn och diarienummer

Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier
2019/00243

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.3

Målgrupp

Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden

Antal deltagare

40 deltagare, 20 kvinnor och 20 män

Projektperiod

2020-02-01 – 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

4 189 582 kr

Total projektbudget

6 253 454 kr

Samverkar/samarbetar med

Socialtjänsten och Näringslivet (med arbetsträningsplatser)

Samordnare

Ninon Shenaz

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet ämnar ta fram en ny arbetsmodell där, kommunala verksamheter, bolag, privata aktörer,
kommunala arbetsmarknadsinsatser samt socialtjänsten kan arbeta gemensamt med individer som står
långt från arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Man kommer initialt att arbeta med målgruppen
i ett team av konsulenter. Arbetet kommer gå ut på att rusta upp och matcha klienter i målgruppen mot
praktikplatser. Syftet med aktiviteten är att sedan löpande utvärdera och förändra arbetssättet enligt
RBM (Resultat Baserat Management) modellen med målet att skapa ett för personerna i målgruppen
optimalt arbetssätt. För att säkra att de horisontella principerna genomgående genomsyrar projektet
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kommer man att ha en personalresurs med spetskompetens inom anti-diskriminering, jämställdhet och
tillgänglighet som kontinuerligt utvärderar projektet och arbetar med att synliggöra och eliminera
diskriminerade och uteslutande strukturer både från projektet och de arbetsgivare som erbjuder en
arbetsträningsplats inom projektet. Målet med projektet är dels att ta fram en ny arbetsmodell, dels att
individer i målgruppen gör en positiv stegförflyttning, samt att stegförflyttningar av denna form blir lättare
i framtiden.

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 har tagit fram en förändringsteori där projektets mål, aktiviteter och behövda resurser framgår.
De har för avsikt att utveckla en ny samarbetsform där kommunala verksamheter samt socialtjänsten
med det privata näringslivet kan arbeta gemensamt med målgruppen för att hjälpa dem komma närmare
arbetsmarknaden. Projektet kommer framförallt att arbeta med individanpassade insatser. Ca. 10
deltagare kommer börja i projektet redan från start i genomförandefasen. Därefter kommer projektet att
ha löpande intag beroende på kapacitet. Projektet delas i två faser – deltagare ska börja med
motiverande samtal, uppföljningsträffar med deltagare, vägledning till eventuella andra insatser som
behövs, innan de placeras i på sex månaders arbetsträning. Projektet vill att så många som möjligt ska
få arbete och för de personer som är redo att lönearbeta innan 6 månader ska de kunna göra det.
Projektsökande bedöms ha relevant kompetens och kunskap om målgruppen och dess behov och
förutsättningar.
Projektet mål:
• Att ta fram ett nytt effektivt sätt att arbeta med målgruppen.
• Minst 40 klienter ska delta under projektets tid (hälften män och hälften kvinnor)
• 100% av klienterna gör en stegförflyttning (hälften män och hälften kvinnor)
• 15% av klienterna ska gå vidare till arbete eller studier (hälften män och hälften kvinnor)
• 75% av arbetsgivare tar del av attitydförändrande åtgärder som resulterar i anpassning av
arbetsplats för att öka möjligheten att ta emot klienter för arbetsträning
• De ska under projektets tid förbättra samverkan med myndigheter och aktörer
Sammanfattningsvis bedöms projektet bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål.
Projektets långsiktiga effekter ska leda till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden
kommer i arbete. Det nya arbetssättet som projektet ska testa bedöms kunna bidra till bättre
måluppfyllelse av projektets resultat utifrån målgruppens förutsättningar och behov.

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
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. Projektet ämnar sig att erbjuda deltagarna praktikplatser hos arbetsgivarna och
avsiktsförklaring finns från några relevanta aktörer från näringslivet som har visat intresse i projektet.
Aktiviteterna är främst individanpassade och kommer att utgå från att stödja den enskilde deltagaren på
arbetsplatsen.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Analysen utgår ifrån problematiken att andelen kvinnor och män med försörjningsstöd ökar
och förväntas fortsätta öka under närliggande period. Nuvarande resurser och arbetsmetoder är
otillräckliga och det finns ett stort behov hos de i försörjningsstöd av nya insatser bättre anpassade efter
deras behov. Arbetsförmedlingens omställning gör det ännu viktigare att kommunen kan erbjuda bra
insatser. Kommunen vill testa en ny arbetsmodell där fler aktörer involveras, i detta fall näringslivet, för
att skapa en framgångsrik och hållbar samverkan för målgruppen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektägare bedöms ha tillräcklig administrativ och ekonomisk kapacitet för att driva
projektet och projektet bedöms vara välförankrat. Projektorganisation är välbeskriven och är relevant och
ändamålsenligt resurssatt i förhållande till projektets inriktning och mål. Personalen som ska arbeta med
deltagarna kommer att tillsättas internt och har erfarenhet av att jobba med de frågor som berör
projektets deltagare.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet är förankrat och har säkrat ägarskap samt utpekade mottagare för resultat.
Projektplaneringen har skett med dialog med målgruppen för att se till att satsningar i projektet träffar de
behov som målgruppen faktiskt har. Projektet ämnar sig att implementeras i ordinarie verksamhet, och
även om detta inte är möjligt, att då i största mån behålla projektpersonal i organisation och bevara
kompetensen som har byggts upp. Dock behövs fortfarande konkreta planer för implementering och
fortsatt arbete med projektets metod efter projektets avslut.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektet har resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. En extern utvärderare ska
avropas från ESF:s ramavtal för projektutvärdering. Projektet har tydliga och mätbara mål som finns i
förändringsteori som har skickats med ansökan. För att säkra att projektet arbetar resultatinriktad
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kommer löpande utvärdering göras med förbättringsarbete, och förändringar i arbetssättet kommer att
ske i linje med detta.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Jämställdhetskompetens saknas inom projektet, men det finns budgeterat 600 000 kr för att
köpa in extern utbildning inom jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter. Utbildning kring de
horisontella principerna kommer erbjudas till projektpersonal och samverkande parter inom näringslivet
då diskrimineringsgrunderna också är en tröskel för gruppen som deltar i projektet. Syftet med detta är
också att förändra arbetsgivarens attityder genom förändrat synsätt kring tillgänglighet och ickediskriminering. Projektet uppfyller kraven avseende horisontella principer i tillräcklig grad. Dock saknas
tydligt mätbara mål och indikatorer kopplade till horisontella principer som kommer att behöva utvecklas
under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnadseffektiviteten i projektet är tämligen hög men man får räkna med att projekt med
denna komplexa målgrupp blir dyrare än projekt riktade mot vanliga långtidsarbetslösa. Den totala
kostnaden beräknas vara 139 764 kr beräknat på total finansiering (minus deltagarersättning) och 40
deltagare. Projektet bör ses ur perspektivet metodutveckling och kan därmed ur ett
kostnadseffektivitetperspektiv motiveras.
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- EG:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Protokoll för Strukturfondspartnerskapet Västsverige. Möte nr 3/2019

Datum: 6 september 2019
Plats: Varberg Stadshotell Asia spa
Tid: 10.45-12.10
Deltagare:
Ordförande och ledamöter

� Kristina Jonäng, ordförande

� Gabor Hajdu Rafis

� Dag Hultefors, vice ordförande

� Catarina Eng

� Stina Isaksson

D Tina Ehn
D Cecilia Engström

� Helene Andersson

� Lisbeth Schultze

� GunMarie Stenström

D Sofia Lantz
D Anders Paulsson

!ZI Therese Stoltz

D Eva Borg
D Lars Holmin
D Alex Bergström
D Niklas Berglund

� Anders Nelson
� Jakob Eriksson Saternus
� Jan Landström

� Martin Carling

� Lotta Forslind

� Marina Johansson
Tjänstemän

� Andreas Catoni
� Hanna Lindström
� Linnea Hagblom
� Åza Ryden

� Lena Neinhardt
� Mohammed Ben Abdelhamid
� Sofia Nilsson Davies

- !kryssad ruta markerar närvaro-

Ordförande sign.

fJ

Justerande sign.

Sekreterare sign.

4-_

Utdragsbestyrkande sign.
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- EG:s strukturfonder

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
1. Mötets öppnande
Ordförande Kristina Jonäng förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets tredje möte
med strukturfondspartnerskapet för Västsverige (SFP).
2.

Upprop

3. Val av justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Jan Landström till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Strukturfondspartnerskapet godkände förslaget till dagordning.
5. Övergripande frågor
SFP:s inspel till remiss ESF+
Andreas Catoni presenterade det inspel som har skickats till Svenska ESF-rådet från SFP angående nya
programmet ESF+. Samtliga ledamöter i SFP har getts möjlighet att lämna skriftliga och muntliga bidrag
till inspelet. Västra Götalandsregionen och Region Halland har svarat på samma inspel och Andreas
redogjorde kort för dessa inspel på mötet.
Samtliga presentationer från mötet hittas via länk: Presentationer SFP 6/9 2019
Ordförande konstaterar att informationen är mottagen.
Översyn av arbetsordning
Inga ändringar gjorda i arbetsordningen.
Beslut: Strukturfondspartnerskapet beslutade att arbetsordningen gäller tills vidare.
Förslag sammanträdesdatum
Nytt förslag på sammanträdesdatum togs fram under mötet, enligt nedan:
•
•
•
•

Fredag 13 mars
Fredag 15 maj
Tors-fre 3-4 september
Torsdag 3 december

- analys och beslutsmöte
- beslutsmöte
- strategidagar och beslutsmöte
- beslutsmöte

Alla 4 möten ska betraktas som beslutsmöten.
Beslut: Strukturfondspartnerskapet beslutade om sammanträdesdatum enligt ovan.
6. Information från Tillväxtverket
Linnea Hagblom, Tillväxtverket, presenterade pågående utlysning, 2019:2 samt beslutsläge
september 2019.
Linnea informerade att målen är nådda för resultatramverket inom insatsområde 2 (102) och
insatsområde 3 (103). Målen är inte nådda inom 101. Det kräver en omfördelning av medel på
motsvarande 6% från 101 kommer att fördelas till 102. Datum och process för detta återkommer
Linnea om på nästkommande möte i december.

Ordförande sign.

Justerande sign.

Sekreterare sign.

Utdragsbestyrkande sign.

Protokollsbilaga 1
Bilaga 7
Promemoria
2019-09-03
Åza Rydén
036-345740

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Nedanstående utlysningar planeras ingå i den trettonde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden
i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras under september 2019 och stänga i
november 2019.
Utlysningarnas inriktning kommer att utgå från de regionala utvecklingsstrategierna för Halland respektive
Västra Götaland och utarbetas närmare med relevanta aktörer under tidig höst 2019. Inriktningarna är
förankrade inom den så kallade fondsamordningsgruppen.

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete
Öka övergångarna till arbete eller studier (mål 2.1)
• Öka övergångarna till arbete eller studier
Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15–24 år (mål 2.2)
• Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga.

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg
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Protokollsbilaga 2
Bilaga 9
Promemoria
2019-09-03
Åza Rydén
036-345740

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Nedanstående utlysningar planeras ingå i den fjortonde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden
i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att öppna i november 2019 och stänga i februari 2020.
Utlysningarnas inriktning kommer att utgå från de regionala utvecklingsstrategierna för Halland respektive
Västra Götaland och utarbetas närmare med relevanta aktörer under hösten 2019. Inriktningarna är
förankrade inom den så kallade fondsamordningsgruppen.

Programområde 1 Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling (mål 1.1) inom området:
• Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män utifrån arbetsmarknadens och den enskilde
arbetsplatsens behov.

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete
Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15–24 år (mål 2.2)
• Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga.
Öka övergångarna till arbete eller studier för individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden (mål 2.3)
• Öka övergångarna till arbete eller studier för kvinnor och män som står särskilt långt från
arbetsmarknaden.

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg
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