Strukturfondspartnerskapet Västsverige
2019-05-09

Dagordning för Strukturfondspartnerskapet möte 2019-05-24

Tid: 24 maj 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
a) Ny blankett för arvode och reseersättning
b) Tidsplan utlysningar
c) Inspel till Strategidagarna 5-6 september

Bilaga 1

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

Bilaga 2

7. Samråd utlysning Europeiska Socialfonden

Bilaga 3

8. Rapport från Tillväxtverket (Linnea Hagblom, Tillväxtverket)
a) Kort presentation av projekt för prioritering samt
återtags/avslagsanledningar

Bilaga 4

9. Samråd utlysning Europeiska Regionalfonden
10. Ökade medel i programmen innebär nya möjligheter.
Diskussion hur medlen ska användas på bästa sätt.
Ca 12.15-13.00 Lunch
Beslutsärenden
11. Prioriteringsärenden ERUF 2019:1
Utlysningstexter 2019:1
Beslut om överlämnande för samtliga insatsområden ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Hållbar regional utveckling genom inclusive business
TJIVA – tjänsteinnovationsacceleratorn

Bilaga 7.1
Bilaga 7.2

BAS- Bygga attraktiva samhällen för företag

Bilaga 8.1

Insatsområde 3: Innovation för koldioxidsnål ekonomi

Bilaga 8

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
2019-05-09

12. ESF-projekt
Utlysningstexter 2019:1
Beslut om överlämnande ESF
Programområde 2.2
InVux

Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11

Bilaga 11.1

13. Enkät från ESF
14. Ny tid för decembermötet. Förslag: 13e december 2019
15. Övriga frågor
Mötet avslutas
Cirka 14.00-15.15 Projektpresentation Stadslandet och eventuellt studiebesök Posthotellet

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Bilaga 1

Sekretariatet

2019-05-09

Planering kommande utlysningar 2019

2019

2019:1

ERUF

ESF

17 december – 14 februari

14 januari – 16 mars
Programområde 2
2.1 Öka övergångarna till arbete
eller studier
2.2 Underlätta etableringen i
arbetslivet och öka deltagandet i
utbildning för unga

24 maj
2019:2

Strukturfondspartnerskapets prioritering 2019:1
Juni-september
30 april – 9 september
Programområde 1.1
Kompetensutveckling för ett
hållbart arbetsliv
Programområde 2.2
Hållbara övergångar till arbete
eller studier för unga (15-24 år)
Programområde 2.3
Hållbara övergångar till arbete
eller studier för personer som står
särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden

2019:3

13 december
2020:1

Kursivt är preliminärt.

29 maj- 19 augusti
Tilläggsutlysning
Programområde 2.1
Öka övergång till arbete och
studier för sjukskrivna
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2019:2

Bilaga 2
PO2 mål 2.2 Ökade övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år) 2019/00027 - utlyst ESF-stöd 40 miljoner
Projekt för överlämning
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2019/00120

InVux

2019-09-01

2022-06-30

Göteborgsregionens
kommunalförbund

Linda Andersson

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

11 680 865

13 178 352

24 859 217

11 680 865

13 178 352

24 859 217

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Avslag
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2019/00125

Tillitslyftet

2019-08-01

2022-06-30

Fyrbodals kommunalförbund

Per Hasselberg

21 064 610

23 755 064

Summa
stödberättigande
kostnader
44 819 674

21 064 610

23 755 064

44 819 674

Promemoria

Bilaga 3

2019-05-08
Åza Rydén
031-707 73 70

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Tillägg till den fjärde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i
Västsverige 2014-2020.
Öka övergång till arbete och studier för sjukskrivna (mål 2.1).
I utlysningen 2016/00333 efterfrågade Svenska ESF-rådet projekt som ska leda till att kvinnor och män som
är eller har varit sjukskrivna återgår till arbetsmarknaden och/eller påbörjar studier.
De deltagande aktörernas ordinarie arbete med denna målgrupp avsågs utvecklas och förbättras. I detta
ingår bland annat utveckling av en varaktig samverkan mellan de aktörer som är relevanta i arbetet med
målgruppen. För att kvinnor och män som är sjukskrivna från en anställning ska kunna delta i projekten
krävs att sjukskrivningen ska ha pågått i över 90 dagar och individen ska vara i behov av stöd som inte
erhållits genom ordinarie rehabilitering.
Tillägget omfattar implementering och förstärkta insatser i väl fungerande projekt inom utlysningen
2016/00333.
Utlysningen omfattar 5 miljoner kr. Utlysningen kommer att publiceras 2019-05-29 och stänger 2019-08-19

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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Projekt som fått avslag eller återtagits
2019-04-24

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID
20202365

Projektägare

Projektnamn

Innovatum AB

Test och Demo Framtidens Fabrik

Sökt EU-stöd
(SEK)
14 115 863

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID
20202352

Projektägare

Projektnamn

Hallands Läns
Landsting

Utveckling av kustnära vandringsled
genom Halland

Sökt EU-stöd
(SEK)
3 515 866

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID
20202333

Projektägare

Projektnamn

Innovatum AB

Wargön Innovation – accelerator för
hållbara material

Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
7 800 000

25 431 729

Bilaga 5

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.
Enskilda nä ringsidkare och privatpersoner kan inte ansö ka om stö det.

2) För vad kan vi söka?

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

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

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation,

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

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.
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När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att bedömas utifrån hur väl
hållbarhetsaspekterna har integrerats i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är: miljö, mångfald och jämställdhet.
Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert
projekt. Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

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

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
Det gå r också bra att kontakta nå gon av Tillvä xtverkets handlä ggare.

3) När kan vi söka?

Utlysningen ä r ö ppen: 17 december 2018 - 14 februari 2019, klockan 19.
Prioritering sker: 24 maj 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
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stö det.

Tillvä xtverket kan också upphä va ett beslut om stö d helt eller delvis och å terkrä va
stö d om stö dmottagaren inte fö ljer gä llande regler.

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

5) Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

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

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

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

EU:s så kallade statsstö dsregler begrä nsar mö jligheterna att stö dja fö retag med EUmedel. Dä rfö r ska ni i er ansö kan beskriva hur ert projekt fö rhå ller sig till
statsstö dsreglerna. Ni bedö mer sjä lva om hela projektet på nå got sä tt berö rs
av statsstö dsreglerna. Utifrå n ansö kningsuppgifterna gö r sedan Tillvä xtverket den
slutgiltiga bedö mningen av fö rhå llandet till statsstö dsreglerna.
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:
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-

Rå dgivning
Kompetens- eller affä rsutveckling
Projekt fö r internationalisering
FoU
Innovation
Kluster- och nä tverkssatsningar

Ibland behö vs ett sä rskilt godkä nnande av EU-kommissionen, vilket i så fall krä ver
speciella fö rberedelser. Hä nsyn till statsstö dsreglerna kan också tas genom att
tillä mpa kommissionens regler om så kallat fö rsumbart stö d/de minimis. Då krä vs
inte nå got sä rskilt godkä nnande av EU-kommissionen. Det gä ller också fö r projekt
dä r det ä r mö jligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag. Omfattar ert
projekt exempelvis att stö tta fö retag inom forskning och utveckling kan det vara
mö jligt att ge stö d enligt gruppundantagsbestä mmelserna.
Gå till sidan fö r statsstö d, fö r mer information. Kontakta Tillvä xtverket fö r att
diskutera mö jligheter och villkor, 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 projektens slutdatum ä r 31 december 2022.

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).

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 så fyller ni i ansö kan om stö d

Lä s om vad ni behö ver veta, om anvä ndarkonto och om E-legitimation, i Handbok
fö r EU-projekt på sidan innan ni skickar er ansö kan
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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 24 maj 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.

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

Beslut

Beslutfattare: Isabella Fält och Henrik Berven
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Mohamed Ben Abdelhamid och
Emma Brandstedt
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2019:1
2019-04-24
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 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20202334

Inclusive Business
Sweden Ideell
Förening
Johanneberg Science
Park AB

Hållbar regional utveckling genom
inclusive business

20202347

TJIVA - Tjänsteinnovationsacceleratorn
Totalt medel insatsområde 2:
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Sökt EUstöd (SEK)
1 604 493

Föredragande/
Handläggare
Emma
Brandstedt

3 593 786

Mohamed Ben
Abdelhamid

5 198 279

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20202614

Varbergs kommun

BAS – Bygga attraktiva samhällen för
företag
Totalt medel insatsområde 3:

Beslut om överlämning version 1.0 150424

Totalt sökt medel:
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Sökt EUstöd (SEK)
2 244 517

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid

2 244 517

7 442 796

Bilaga 7

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2019:1

2019-05-08

Prioriteringslista, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små-och medelstora företag
Ärendenummer

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Prioritering

1

20202334 Inclusive Business Sweden
Ideell Förening/ Hållbar
regional utveckling genom
inclusive business

2

20202347 Johanneberg Science Park
3 593 786 Prioriteras
AB/ TJIVA Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
tjänsteinnovationsacceleratorn
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. TJIVA uppfyller
prioriteringsgrunderna (52%).
Summa

1 604 493 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Hållbar regional utveckling
genom inclusive business uppfyller prioriteringsgrunderna väl (60%).

5 198 279

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7.1

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Hållbar regional utveckling genom inclusive business
Sökande organisation: Inclusive Business Sweden Ideell Förening
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

2 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Bilaga 7.1
Ärendenummer 1

Bilaga 7.1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Hållbar regional utveckling genom inclusive business
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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Inclusive Business Sweden Ideell Förening
Västsverige
20202334
2019:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2019-07-01 – 2022-10-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i länet
1 604 493
2 169 724
237 020
4 011 237
Emma Brandstedt

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Inclusive Business Sweden avser att bidra till regionens internationaliseringsarbete genom att i
projektet stötta små och medelstora företags (SMF) möjlighet att nå nya utvecklings- och
tillväxtmarknader. Projektets mål är att fler små och medelstora företag i regionen gör affärer
med eller har verksamhet i tillväxt- och utvecklingsländer. Detta skall möjliggöras dels genom
att utveckla och lansera ett Accelerationsprogram som riktar sig på SMF med tillväxtpotential,
ökad samverkan mellan viktiga aktörer i Västsverige och studieresor till Kenya, Rwanda och
Bangladesh för att skapa ökade lokala kontaktytor. Projektet har integrerat hållbarhet väl och
kommer även öka utbytet av erfarenheter mellan Västsverige och Danmark i samverkan med en
dansk organisation vid namn Access2Innovation.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan är i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Projektets styrka är dess
internationella ansats för att stödja företag till hållbar tillväxt på internationella marknader
liksom dess fokus på stärkt samverkan mellan utvecklingsaktörer i Västsverige. Projektet är en
vidareutveckling av ett pågående ERUF projekt som löper på bra. Projektägaren har erfarenhet
av projekt på regional, europeisk och internationell nivå. De horisontella kriterierna är väl
integrerade i projektet, exempelvis utgår affärsutvecklingsinsatserna från hållbarhetsaspekterna
och Agenda 2030. Trots att projektägarens organisation är relativt liten bedöms de ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns koppling
till EU:s Östersjöstrategi genom utbyte av erfarenheter mellan Sverige och Danmark.

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: 12
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Satsningen har tillkommit som en vidareutveckling av ERUF projektet Expand som avslutas i
juni 2019. Projektet hade som mål att flera SMF i regionen gör affärer med och i
utvecklingsmarknader med hjälp av inclusive business, och detta mål uppnåddes. Samtidigt
fortsätter trösklarna för att komma in på dessa marknader ofta vara höga och SMF behöver stöd
att bland annat hitta potentiella affärspartners, identifiera sin målgrupp och anpassa sin
affärsmodell. Inclusive business Sweden ser också en utveckling där svenska företag kommer att
behöva integrera hänsyn till såväl miljö och mångfald som jämställdhet i sina affärsmodeller, för
att kunna stå sig i konkurrensen på en global marknad. Denna utveckling återspeglas bland
annat genom ett ökat fokus på just dessa aspekter ibland regionens ekosystem av
företagsstödjande organisationer och från inkubatorer till managementkonsulter.
Organisationen får också allt oftare förfrågningar från SMF om hur man integrerar hållbarhet i
sin affärsmodell. Intresset är redan stort, och ökar.
Projektet ”Hållbar regional utveckling genom inclusive business” innehåller följande förnyande
aspekter, som baseras på lärdomar och erfarenheter gjorda under projektet Expand:
- En etablering på en utvecklings- och tillväxtmarknad är en mer komplicerad resa än man
kan tro. Det krävs en djupgående förståelse för marknaden och för målgruppen i en
kulturell kontext som är olik ens egen. Därför kommer projektet att besöka Kenya,
Rwanda resp. Bangladesh. Studieresorna kommer att ge deltagande företag tillgång till
arenor för samverkan, introduktion till olika finansieringsinstrument och annan
väsentlig know-how om marknader i tillväxtländer
- Företagen behöver komma närmare projektet och projektet dem. Därför kommer
projektet bjuda in minst två företag att ingå i styrgruppen.
- Erfarenheter har visat att det inte var lämpligt att enbart använda engelska som
arbetsspråk. Projektet avsätter alltså tid och budget för att översätta våra arbetsverktyg
till svenska. Därmed kan projektet nå nya SMF i regionen, kanske i synnerhet utanför
storstadsregionen.
- Behovet av tillgång till projektfinansiering och riskkapital visade sig vara större än
beräknat, varför projektet nu planerar två event av Draknästet-typ. Projektet vill också
utforska möjligheten att på sikt etablera en fond för privata investerare, som kan göra
tillgänglig för företag att söka riskkapital ur.
- Projektet behöver nå fler kvinnor som äger/driver företag, endast 5 av 14 deltagande
företag i nuvarande projekt drivs helt eller delvis av kvinnor. Projektet kommer därför
fokusera på att hitta fler sådana företag i det här projektet.
- Samverkan är inte bara viktigt organisationer emellan, utan även mellan deltagande
företag. Projektet kommer därför öka antalet aktiviteter som sammanför deltagande
företag med varandra och med andra företag (både inom regionen, nationellt och
internationellt). I synnerhet vill projektet matcha företag i tidig fas med potentiella
företagspartners som är mer etablerade.
- Det visade sig svårare än beräknat att guida företag genom ett på förhand fastställt
program. Inclusive business Sweden kommer därför under kommande projekt bygga
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upp acceleratorprogrammet på ett sätt som möjliggör för företag att delta utifrån dess
egna behov, anpassat efter var på deras affärsutvecklingsresa de befinner sig just nu.
Projektet ”Hållbar regional utveckling genom inclusive business” är avskilt från det pågående
projektet Expand genom samtliga ovanstående punkter. Inclusive business Sweden kommer
använda tidigare gjorda erfarenheter men väljer att bygga vidare på konceptet genom
integrering av företagens behov och genom breddad samverkan med regionala aktörer och
därutöver en dansk organisation. Inclusive business Sweden ordinarie verksamhet handlar om
att möjliggöra för företag att möta behov i utvecklingsländer, i projekt med stark internationell
anknytning, genom samverkan med parter från länder utanför Europa. Satsningen är avskilt från
Inclusive business Swedens ordinarie verksamhet just genom sin tydliga regionala anknytning.
Ingenting i ordinarie verksamhet utgår ifrån ett regionalt perspektiv och har inte heller som mål
att stärka näringslivet här.

Omvärld och samverkan
En av de viktigaste anledningarna till varför Inclusive business Sweden har valt att fortsätta med
det här initiativet är att Inclusive Business Sweden under nuvarande projekt identifierat ett stort
behov av den här typen av tjänst i regionen. Detta har gjorts tydligt genom följande:
-

Många SMF i regionen saknar förmåga att bekosta konsulttjänster som skulle kunna
underlätta för en expansion utomlands
Regionen har en akut brist på företagsstödjande aktörer som fokuserar på utvecklingsoch tillväxtmarknader. Att denna typen av tjänst etableras i regionen, och till en början
görs tillgängligt till en subventionerad kostnad skulle därför göra stor nytta för
regionens SMF.

Inclusive business Sweden är den enda organisationen i regionen, och i Sverige, som
tillhandahåller coachning och rådgivning inom inclusive business, men agerar samtidigt i ett
ekosystem rikt på andra organisationer som stöttar SMF att utvecklas och växa. Som ett led att
förnya konceptet med ett acceleratorprogram extra krut läggas på att ytterligare stärka
relationerna till dels näringslivet, dels andra företagsstödjande organisationer, i regionen. Detta
kommer göras som en del av delaktiviteten Regional förankring och i form av möten och
workshops med lämpliga representanter. Projektet kommer därigenom kunna samla in
värdefull kunskap, erfarenhet och input i hur acceleratorprogrammet bäst paketeras.
Faktainsamlingen och formerna för samverkan kommer anpassas efter de aktörer som visar
intresse.
Projektet kommer också att inleda ett samarbete med danska Access2Innovation. Deras
medverkan stärker projektet genom sin expertis och spetskompetens inom inclusive business,
framförallt gällande marknadsanpassning och affärsmodellering. Projektet kommer härigenom
kunna sammankoppla svenska och danska SMF i syfte att möjliggöra för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Access2Innovation bidrar även till att ytterligare bredda nätverket i Europa
och i utvecklings- och tillväxtländer.
Inclusive business Sweden ingår i det europeiska ekosystemet som arbetar med inclusive
business-initiativ gentemot utvecklings- och tillväxtländer. Här återfinns vissa likheter mellan en
del av deras olika projekt och det här, med den avgörande skillnaden att Inclusive business
Sweden inte fokuserar enligt branschområde, utan välkomnar företag från alla typer av
branscher att delta och utvecklas inom ramen för projektet. Det europeiska nätverk där
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organisationen ingår heter Inclusive Business Action Network (IBAN), ett medlemskap som
möjliggör för dem att ha access till nätverk i flera europeiska länder.
Det globala nätverk där Inclusive business Sweden ingår heter BoP Global Network och har
närvaro genom samverkansorganisationer i över tjugo länder. Bägge dessa nätverk bidrar till
projektets möjliga globala spridning. Genom nätverken har Inclusive Business Sweden möjlighet
till närvaro i ett trettiotal länder världen över, och kan på kort tid etablera samarbeten och
partnerskap med lokala aktörer. Nätverken stärker därmed projektet genom att förkorta
ledtiden för regionens företag att nå potentiella partners i utvecklings- och tillväxtländer.
Projektet kommer i enlighet med givna riktlinjer säkerställa att det framgår att finansieringen
kommer från ERUF.

Koppling till det regionala näringslivet
En kartläggning Inclusive Business Sweden sammanställde 2017 listade närmare hundra företag
i regionen med tydlig inclusive business-potential. Därutöver konstaterade kartläggningen
följande:
-

I samtal efter samtal med företag som siktar på nya marknader, har det framkommit att
många saknar en aktör med spetskompetens för etablering på utvecklings- och
tillväxtmarknader
Den snabba globaliseringen innebär att svenska företag i allmänhet, och västsvenska
företag, med den globala förankring som råder här i synnerhet, har behov av att hitta nya
marknader för att upprätthålla en stadig ekonomisk tillväxt på hemmaplan
Samtidigt konstaterar regionens handlingsplan för SMF 2016-2018 att de flesta företag i
regionen är inriktade på hemmamarknaden - i synnerhet de mindre företagen. Men en
fortsatt god tillväxt för dessa, och för regionen i stort, förutsätter att de hittar nya
marknader. Det står bland annat att läsa i regeringens exportstrategi.

Genom arbetet med det nuvarande projektet Expand har Inclusive business Sweden även
kunskap om att viljan att marknadsanpassa sig till en utvecklings- eller tillväxtmarknad finns
hos regionens företag, men att okunskapen om hur det görs bäst fortfarande är stor. Inclusive
business Sweden har under förberedelsearbetet inför det här projektet varit i kontakt med
många företag i sitt nätverk och samlat in information och kunskap om hur de på bästa möjliga
sätt engagerar och involverar företag i uppbyggandet av det här acceleratorprogrammet och har
kommit fram till följande slutsatser:
-

Inflytande och insyn är för företagen viktiga aspekter under uppbyggandet av
acceleratorprogrammets innehåll och design
Regionens SMF kommer att engageras via möten och workshops under delaktiviteten
Konceptutveckling och design. Det här behöver ske på företagens villkor och projektet
kommer anpassa aktiviteten därefter.
Regionens SMF kommer också att engageras i projektets styrgrupp
Projektets forum som arrangeras årligen kommer att i större utsträckning än någonsin
engagera företag och entreprenörer redan i utvecklingsstadiet

På basis av närvaron av lokala organisationer/hubbar som Inclusive Business Sweden tidigare
samarbetat med och vilkas breda nätverk och djupa kunskap om marknaden aktören behöver
access till ska projektet förlägga studieresorna till Kenya och Rwanda 2019, samt till Bangladesh
2021. Bägge dessa marknader är högintressanta för västsvenska företag vilket framkommit i
nuvarande ERUF projekt Expand, där så gott som samtliga deltagande företag uttryckte ett
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starkt intresse för antingen Kenya/Rwanda eller Bangladesh. Bägge dessa marknader är
dessutom relativt stabila och välkomnar utländska företags närvaro. Här finns alltså ett behov av
västsvenska innovationer, affärsidéer och investeringar.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ända sedan Inclusive business Sweden drog igång sin verksamhet 2013 har organisationen
ingått i det globala nätverket BoP Global Network, som finns representerat i över 20 länder
världen över, och där Inclusive Business Sweden är den svenska representanten. Nätverket
samlar organisationer från hela världen som samtliga arbetar med frågor som rör inclusive
business. I Danmark finns två sådana och tillsammans med den ena, Access2Innovation, vill
Inclusive business Sweden samverka kring en del av projektets aktiviteter. Projektet berör här
mål 4: Öka välståndet av EU:s strategi för Östersjöregionen och framförallt delmål 3: Förbättra
regionens konkurrenskraft.
Access2Innovation söker för sin del av projektet finansiering från regionalfondsprogrammet i
Danmark. Erfarenhet från andra projekt visar hur viktigt det är att som entreprenör få möjlighet
att dela erfarenheter och lärdomar med andra företagare kommer som en del av
acceleratorprogrammet erbjudas möjligheter att göra just detta med danska organisationer.
Access2Innovation utvecklar just nu ett liknande projekt i Danmark och projektet ”Hållbar
regional utveckling genom inclusive business” vill därför samverka kring detta. Delaktiviteter
som ingår i samtliga arbetspaket kommer att genomföras gemensamt, eller delvis gemensamt.

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är att små och medelstora företag bidrar till en ökad ekonomisk
och hållbar tillväxt i Västra Götalandsregionen genom verksamhet i och på utvecklings- och
tillväxtmarknader.
Projektmålet är att fler små och medelstora företag i regionen gör affärer med eller har
verksamhet i tillväxt- och utvecklingsländer.
-

Delmål 1: Små och medelstora företag i regionen som deltar i projektet ska ha fått en
ökad medvetenhet om inclusive business och de möjligheter för tillväxt som finns på
utvecklings- och tillväxtmarknader.
Delmål 2: Små och medelstora företag i regionen som deltar i acceleratorprogrammet
har formaliserat samverkan med affärspartners i utvecklings- och tillväxtmarknader
Delmål 3: Små och medelstora företag i regionen som deltar i acceleratorprogrammet
ska ha fått utbildning i inclusive business och programmets verktyg för
affärsmodellering

Målgrupper
Övergripande målgrupp för projektet är små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen,
som antingen har behov av att hitta nya marknader för sin innovation/produkt/tjänst, eller som
har utvecklat en innovation i särskilt syfte att bidra till fattigdomsbekämpning.
En sekundär målgrupp är samtliga organisationer som agerar i det entreprenöriella ekosystemet
och de företagsrådgivare och konsulter som ingår där. Dessa ingår naturligt i regionens
entreprenöriella ekosystem och inga specifika insatser är riktade gentemot just den här gruppen
men projektet kommer komma i kontakt med dem.
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Förväntat resultat vid projektavslut
Det övergripande förväntade resultatet när projektet är slut är att:
-

-

Acceleratorprogrammet har etablerats och står på egna ben. Detta betyder i praktiken
att acceleratorprogrammets affärsmodell har en intäktsmodell som fungerar. Genom att
projektet arbetar fram en fungerande affärsmodell säkerställs att
acceleratorprogrammet kan finnas kvar vid projekttidens slut, vilket ju gagnar regionens
företag.
Acceleratorprogrammet erbjuder regionens företag rådgivning och stöd inför en
expansion på utvecklings- och tillväxtmarknader och kompletterar därmed regions
utbud av företagsstödjande tjänster
Små och medelstora företag som tar del av acceleratorprogrammet har tillgodogjort sig
gedigen kunskap om etablering vid en tillväxtmarknad och om hur det är möjligt att
integrera de globala målen för hållbar utveckling i sin affärsmodell
Regionens företag har blivit mer konkurrenskraftiga utifrån ett perspektiv som
förutsätter hållbar utveckling som en del av affärsmodellen
En ökad samverkan med övriga aktörer i det regionala företagsstödjande ekosystemet
har inletts för att gemensamt kunna fortsätta att stärka utbudet av företagsstödjande
tjänster Därigenom bidrar projektet till investeringsprioritering 3b, eftersom Inclusive
Business Sweden uppmuntrar, möjliggör och stödjer små och medelstora företag att
satsa på tillväxt här hemma och på internationella marknader samt ägna sig åt
innovationsprocesser.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektets resultat kommer att förvaltas inom ordinarie verksamhet och Inclusive business kommer
att fortsätta driva acceleratorprogrammet även efter att projektet är slut. Ett resultat av projektet

är att står på egna ben och en fungerande del av det entreprenöriella ekosystemet i Västra
Götalandsregionen. Detta kommer att komma målgruppen små och medelstora företag till nytta
eftersom tjänsten kommer att göras tillgänglig i många år framöver. Detta i sig kommer att
innebära att projektet på lång sikt bidrar till en hållbar regional tillväxt, eftersom små och
medelstora företag i Västra Götalandsregionen blir mer konkurrenskraftiga och finansiellt
starka genom inclusive business, inte minst därför att inclusive business som affärsstrategi utgår
ifrån ett hållbart arbetssätt.
Inclusive Business Sweden ser även att det på lång sikt finns viktiga vinningar i att aktören
kommer att fördjupa sin samverkan med flera andra organisationer i ekosystemet i Västra
Götaland. Det kommer i allt väsentligt komma regionens företag till del, när olika aktörer är mer
samspelta och arbetar kompletterande och mot gemensamma mål. Projektverksamheten i sig
kommer att upphöra i och med projektperiodens slut. Det är således Inclusive Business Sweden
som ansvarar för att projektets resultat används, kommer företagen till del och kommuniceras
på rätt sätt även efter projekttidens slut.
Ett förväntat resultat är även att projektet bidrar till att det i regionen sker en ökad tillväxt som
är grundad i innovation och utveckling, eftersom inclusive business i sig ligger i innovativ
framkant och därutöver stöttar företag som själva arbetar utifrån innovation. Inclusive business
Sweden tar även höjd för att projektet bidrar till hållbarhet ur flera perspektiv: socialt,
ekonomiskt och miljömässigt. Detta görs möjligt genom att Inclusive Business Sweden utgår
ifrån de globala målen i projektet och i acceleratorprogrammet som projektet bygger upp. Små
och medelstora företag i Västra Götalandsregionen bidrar dessutom på ett konkret och
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affärsmässigt sätt till att de globala målen för hållbar utveckling nås, vilket borgar för att
hållbarhetsaspekterna integreras i deras ordinarie verksamhet. Hållbarhetsaspekterna finns
redan integrerade hos Inclusive Business Sweden.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektägare och projektledare är Inclusive Business Sweden. Inclusive Business Sweden bidrar
till projektets syfte och mål genom mångårig erfarenhet av projektledning och ett väl förankrat
nätverk bland relevanta aktörer i regionen. Organisationen har arbetat med affärsutveckling
gentemot företag sedan starten 2013, i såväl projekt som på konsultbasis. Under 2018 utsågs
ERUF-projektet Expand till årets start-up-accelerator av företaget Habits.
Projektet drivs med stöd av följande funktioner:
- Projektledare, anställd av Inclusive Business Sweden. Kommer att driva projektet på
övergripande nivå samt den som har ansvaret för projektets administration. Sköter all
kommunikation med projektets partners och är projektets ansikte utåt, på events och i
möten med övriga aktörer i regionens entreprenörsstödjande ekosystem. Projektledaren
arbetar på halvtid (50%) i projektet.
- Affärsrådgivare, anställd av Inclusive Business Sweden. Är Projektkoordinator och är
ansvarig för att projektets delmål och mål uppnås, genom kontinuerlig uppföljning av
dessa och av hållbarhetsmålen och de globala målen. Det ingår även i
projektkoordinatorns arbetsuppgifter att samla in underlag för projektets
aktivitetsindikatorer samt följa upp gentemot projektplanen och projektets ledning om
dessa nås och varför/varför inte. Underlag för aktivitetsindikatorerna samlas in
kontinuerligt och med hänsyn till GDPR. Underlaget sammanställs på ett lätt överskådligt
sätt och redogörs för under våra styrgruppsmöten. Underlaget ligger sedan till grund för
löpande projektrapportering och -redovisning, samt inte minst för arbetet med
utvärdering och lärande. Affärsrådgivaren deltar i projektet på 30%.
- Affärsutvecklare, anställd av Inclusive Business Sweden. Affärsutvecklaren kommer att
företrädesvis att arbeta med de företag som deltar i programmet och stötta dem i
anpassningen av deras affärsmodeller mot tillväxtmarknader. Affärsutvecklaren deltar i
projektet på 20%.
Styrgrupp, i projektets organisation ingår även en styrgrupp med representanter från det
regionala innovationssystemet: RISE och Johanneberg Science Park. Representanter i
styrgruppen tillför medfinansiering till projektet i form av nedlagd arbetstid. Genom deras
arbete i styrgruppen stärks även projektet via de breda nätverk och djupgående kompetens som
de tillsammans besitter. Deras arbete kommer därigenom även deltagande företag till del.
Projektet kommer därutöver att stärka upp styrgruppen med representanter från näringslivet,
för att ytterligare få tillgång till kompetens som kommer att komma projektet till del.
Därutöver ingår en affärsrådgivare från Access2Innovation i projektgruppen. Access2Innovation
är Inclusive Business Swedens systerorganisation i Danmark, att ingår samarbete med en
nordisk partner är en av aspekterna som ökar förnyelsen av projektet. Access2Innovation
stärker projektet genom sitt engagemang för SMF-tillväxt på andra sidan sundet.
Projektets ekonomiska administration hanteras på konsultbasis av en extern leverantör. Det är
projektledaren som i första hand har kontakt med projektets ekonomipartner.
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Projektets webbhantering hanteras på konsultbasis av en extern webbyrå.
Projektets översättningsarbete genomförs på konsultbasis av en extern översättningsbyrå.
Kostnaden för projektets externa tjänster understiger gränsen för direktupphandling men följer
reglerna för inköpsförfarande enligt LOU. Projektet kommer därför ta in offerter på både
webbhanteringen och översättningstjänsterna. Ekonomifunktionen är redan etablerad i
organisationen eftersom de tillhör inkubatorn där ekonomipartnern sitter.
Även fördjupad samverkans med akademi avses göras, exempelvis genom Chalmers och/eller
Göteborgs Universitet.

Arbetssätt
En förnyande aspekt i det här projektet är hur organisationen angriper projektarbetet. Inför det
här projektet arbetar Inclusive Business Sweden utifrån ett processorienterat arbetssätt med
bas i fyra funktioner: projektledning och -administration, ekonomi, hållbarhet och
marknadsföring. Detta sätt att arbeta är valt eftersom det processorienterade arbetssättet
optimerar resultat utifrån målgruppens behov och säkerställer att de olika funktionerna i
projektgruppen arbetar mot samma mål. En gemensam strävan innebär också att det blir
nödvändigt att kombinera resurser från de olika funktionerna i syfte att tillsammans lösa och
utveckla en uppgift på smidigast möjliga sätt.
Projektledning och -administration:
Projektägare och -ledare är Inclusive Business Sweden. Det är projektledaren som driver arbetet
med projektet framåt och som har det övergripande ansvaret för att projektets mål och delmål
uppnås. Projektet inleds med inrättandet av ett styrdokument i form av en projektplan, som
kommer att presenteras för styrgruppen för samråd och godkännande. Projektplanen kommer
vara ett levande dokument och bildar det ramverk för projektet som gör att medarbetarna på ett
smidigt sätt stämma av att sitt arbete fortskrider i enlighet med mål, delmål, samt mot de globala
målen och hållbarhetsaspekterna. Utöver projektplanen kommer vid varje årsskifte, samt vid
projektets avslutande, en rapport sammanställas som stämmer av projektets aktiviteter mot
uppsatta mål samt går igenom lärdomar och kunskaper inhämtade under projektets
genomförande. Inclusive Business Sweden kommer vid projektstart även sammanställa en plan
för utvärdering av projektet, vilken tas i bruk i samband med det första årets projektrapport och
som kommer att användas kontinuerligt därefter. Projektledaren är också ansvarig för att
styrgruppen engageras på erforderligt sätt.
Styrgruppen träffas kvartalsvis och fokuserar på hittills uppnådda resultat samt diskussion om
kommande och planerade aktiviteter. Därutöver är projektledaren ansvarig för intern och
extern kommunikation med aktörer och stakeholders i projektet. I praktiken betyder det att
projektledaren fungerar som spindeln i nätet och ser till att samarbetet mellan samtliga
stakeholders och projektgruppen fortlöper. Det är således projektledaren som driver arbetet
framåt utifrån det processorienterade arbetssättet. En förutsättning är att arbetet mäts, följs upp
och återkopplas till respektive funktion, vilket skapar förståelse för hur allas respektive
arbetsuppgifter har betydelse för hur projektet fortskrider. Projektledaren ansvarar också för
löpande utvärdering av projektet, i nära samarbete med affärsrådgivaren och affärsutvecklaren,
som bägge har erfarenhet av utvärdering och lärande i projekt.
Ekonomi
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Det är projektledaren som håller kontakten med extern leverantör som hanterar ekonomi och
som har det övergripande ansvaret för att ekonomin administreras enligt gällande villkor och
regelverk.
Hållbarhet
Inclusive business som affärsstrategi tar avstamp i hållbarhet: ekonomisk, social och
miljömässig. Sammantaget har projektgruppen av anställda hos Inclusive Business Sweden
nästan tjugo års erfarenhet av affärsutveckling och affärsmodelleringen utifrån inclusive
business och hållbarhet. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, där
även hållbarhetsaspekterna ingår.
Marknadsföring
Projektets kommunikationsplan upprättas under projektets första halvår. Det är
affärsrådgivaren som ansvarar för projektets marknadsföring via sociala medier och mail.
Webbhanteringen hanteras av extern leverantör och leds av projektledaren. Det är framförallt
härigenom som projektets fortskridning och resultat kommer att presenteras.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Acceleratorprogrammet I aktiviteten ingår det arbete som
möjliggör lansering av
acceleratorprogrammet i oktober
2020, samt dess fortsatta utveckling
under det fortlöpande projektet
Konceptutveckling och
Under delaktiviteten översätts
design
arbetsverktyget i affärsutveckling
och -modellering till svenska.
Projektet arbetar tätt ihop med
regionens SMFs i workshops och
möten för att säkerställa att deras
behov möts i
acceleratorprogrammets innehåll.
Projekter jobbar ihop med
webbutvecklare i arbetet med att ta
fram webbsidan.
Regional förankring
Delaktiviteten innehåller möten och
workshops med aktörer i det
regionala företagsstödjande
ekosystemet. Delaktiviteten innebär
också deltagande vid externa events
i regionen i syfte att bygga nätverk
och relationer och nå projektets
målgrupp.
Lansering
Acceleratorprogrammet lanseras i
samband med Inclusive Business
Forum 2020. En kampanj i sociala
medier, i syfte att marknadsföra
programmet, föregår lanseringen.
Implementering
Implementering av programmet
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Startdatum Slutdatum
2019-07-01 2020-06-30

2019-07-01 2020-06-30

2019-07-01 2020-06-30

2020-06-30 2020-10-31

2020-11-01 -

Kostnad
2 754 998
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Aktivitet

Beskrivning
sker i direkt anslutning till
lanseringen, vilket i praktiken
betyder att det är från det här
datumet som projekt börjar jobba
med regionens företag.
Implementeringen innebär att
organisationen inleder rådgivning
och stöd för deltagande företag på
basis av var i sin affärsutveckling
gentemot i tillväxtmarknader som
de befinner sig. Access2Innovation
bidrar här med expertis och
erfarenhetsutbyte svenska och
danska företag emellan. Deltagare i
acceleratorprogrammet kommer
lotsas igenom en
affärsutvecklingsprocess med fokus
på marknadsanpassning till
tillväxtmarknader, genom
användandet av en rad verktyg som
presenteras och implementeras i
workshopform. Processen kan dock
anpassas efter företagen själva
vilket möjliggör för fler deltagare.
IBF19 kommer att uppmärksamma
den potential som finns i
utvecklings- och tillväxtländer och
hur regionens företag kan växa
genom att göra hållbara affärer här.
På eftermiddagen hålls workshops
med SMF där projektet samlar in
behov och frågeställningar som kan
mötas och besvaras under det
fortsatta utvecklingsarbetet med
acceleratorprogrammet. Projektet
söker också samverkan med
regionala företagsstödjande aktörer
för att gemensamt kunna genomföra
IBF. Projektet belyser behovet av
nya marknader och berättar om
möjligheterna som finns på
utvecklings- och tillväxtmarknader.
Projektet arrangerar också
workshops i samverkan med SME
under deras forum.
IBF20 har ett tvärnationellt fokus då
svenska EWA-föreningen samverkar
kring årets event: Projektet kommer

IBF19

IBF20
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Startdatum Slutdatum
2022-06-30

2019-07-01 2019-11-30

2020-07-01 2020-11-30

Kostnad
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Aktivitet

Beskrivning

IBF21

Extern kommunikation
och resultatspridning

Websida

Social media kampanj
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därför lyfta potentialen i marknader
i östra Afrika och Mellanöstern (ett
nytt område för aktören). IBF20
fungerar också som den officiella
lanseringen av
acceleratorprogrammet och
projektet kan därefter börja arbeta
direkt med regionens SMF. Projektet
belyser behovet av nya marknader
och berättar om möjligheterna som
finns på utvecklings- och
tillväxtmarknader. Projektet
arrangerar också workshops i
samverkan med SME under deras
forum.
Under IBF21 ligger fokus på
framsteg bland deltagarna i
acceleratorprogrammet. Under
forumet erbjuds SMF att pitcha sitt
bolag och eventet innehåller även
möjligheter att arrangera workshop
där regionens SMF kan utbyta
erfarenheter och lärdomar
sinsemellan. Projektet belyser
behovet av nya marknader och
berättar om möjligheterna som
finns på utvecklings- och
tillväxtmarknader. Projektet
arrangerar också workshops i
samverkan med SME under deras
forum.
Aktiviteten innehåller kontinuerlig
kommunikation av projektets
fortskridning, via projektets
webbsida, sociala medier,
nyhetsbrev etc. Här kommer det
tydligt framgå att ERUF finansierar
satsningen. Projektledaren är
ansvarig för denna aktivitet i
samverkan med styrgruppen och
affärsutvecklaren.
Acceleratorprogrammets ansikte
utåt och en kanal för
resultatspridning, information,
marknadsföring och
kommunikation.
En kampanj tvärsöver flera kanaler i
sociala medier säkerställer att

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-07-01 2021-11-30

2019-07-01 2022-10-31

2019-07-01 2020-09-30

2020-01-01 2020-10-31

485 618
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Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande
Workshop: uppföljning
och utveckling

Global Impact Investing
Network Forum

Studieresa
Kenya/Rwanda
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projektet når delmål 4 och skapar
en solid närvaro för
acceleratorprogrammet på nätet.
Access2Innovation sprider ordet i
Danmark och ut i Europa.
Inom aktiviteten har projektet
samlat all typ av lärande och arbete
med projektets fortskridande
utifrån indikatorer och mål/delmål.
Denna aktivitet genomförs två
gånger varje år och samlar
projektledningen och styrgruppen
för att gemensamt gå igenom
projektets fortskridning, ta till sig
lärdomar och blicka framåt.
Access2Innovation deltar här.
Projektet reser till konferensen för
att ta till sig inspiration och
lärdomar om vad investerare söker i
en hållbar affärsidé. Projektet reser
till konferensen för att stärka sina
möjligheter att bygga relationer, ta
del av insikter om nya strategier,
och utforska sätt att fortsätta
utveckla affärsmodeller för att
skapa hållbar tillväxt. Härigenom
kommer projektets kompetens att
stötta västsvenska företags
möjligheter till att göra affärer med
tillväxtmarknader att stärkas.
Delaktiviteten innebär två
studieresor, en till respektive land.
Projektet kommer bygga relationer
med lokala hubbar för företagande
och entreprenörskap, identifiera
möjliga partnerskap för deltagande
företag, och skapa möjligheter för
affärsutveckling i rätt kontext.
Projektets personal åker ner för att
samla information, bygga
samarbeten, hålla möten osv. Detta
görs i syfte att ge tyngd och
kredibilitet åt
acceleratorprogrammet och skapa
kortare vägar för företagen att nå
nya marknader. Resan förläggs
under 2019 för att tidigt kunna
skapa en uppfattning om vilka

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2019-07-01 2022-08-31

445 606

2019-07-01 2020-06-30

2019-10-02 2019-10-03

2019-10-20 2019-10-26
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Aktivitet

Beskrivning

Studieresa Bangladesh
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partnerskapsmöjligheter som finns
för västsvenska företag här och hur
projektet bäst kan bygga
affärsmodeller som passar just här.
Målet med resan är att ingå formella
partnerskap med minst en
hubb/inkubator i Nairobi resp.
Kigali, för att förkorta ledtiden för
västsvenska företag att nå ut och
hitta partners här. Projektet
bedömer att tröskeln är lägre för
västsvenska företag att ta sig in på
den här marknaden jämfört med
den i Bangladesh, bland annat på
grund av organisationens redan
etablerade närvaro i Kenya/Rwanda
och den relativa enkelheten i att
kunna använda engelska. Tre (3)
hubbar/inkubatorer (ett i
respektive land) skall ingåtts
partnerskap med inom
projektperioden.
Delaktiviteten innebär två
studieresor, ett till respektive land.
Projektet kommer bygga relationer
med lokala hubbar för företagande
och entreprenörskap, identifiera
möjliga partnerskap för deltagande
företag, och skapa möjligheter för
affärsutveckling i rätt kontext.
Projektets personal åker ner för att
samla information, bygga
samarbeten, hålla möten osv. Detta
görs i syfte att ge tyngd och
kredibilitet åt
acceleratorprogrammet och skapa
kortare vägar för företagen att nå
nya marknader. Projektet kommer
utforska möjligheten att samverka
med lokala partner för att
ytterligare stärka västsvenska
företags utsikter att göra affärer här.
Resan till Bangladesh förläggs under
2021 då omständigheter såsom
språkförbistringar och en
omfattande byråkrati gör att det är
svårare att som utländsk företagare
är svårare att etablera sig här,

Startdatum Slutdatum

2022-02-08 2022-08-13

Kostnad
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Aktivitet

Beskrivning

Avslutsarbete

Filmarbete

Slutrapport

jämfört med i Kenya och Rwanda.
Målet med resan är alltjämt
detsamma: att ingå partnerskap
med minst en hubb/inkubator för
att förkorta den långa ledtiden för
västsvenska företag att nå ut och
hitta partners här. Tre (3)
hubbar/inkubatorer (ett i
respektive land) skall ingåtts
partnerskap med inom
projektperioden.
Avslutsarbetet innehåller
administration, utvärdering och
slutrapportering samt framtagandet
av en kortfilm. Under avslutsarbetet
kommer projektet sammanställa en
kortfilm som beskriver hur arbetet
med acceleratorprogrammet har
utvecklats och fungerat, ur ett
företagarperspektiv; en detaljerad
rapport för hur arbetet i projektet
har fortskridit, samt sammanställa
den avslutande rekvisitionen med
tillhörande administration. Aktören
är medvetna om att
projektverksamhet inte får bedrivas
under avslutsarbetet
Under avslutsarbetet tar projektet
fram en kortfilm som beskriver
arbetet med planering och lansering
av acceleratorprogrammet, ur ett
företagsperspektiv
Slutrapporten sammanställs

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2022-07-01 2022-10-31

313 180

2022-07-01 2022-10-31

2022-07-01 2022-10-31

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

Värde
40
40

Måttenhet
Företag
Företag

10

Heltidstjänster

Kommentar

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
Resultatindikatorer
- Antal företag med innovationsverksamhet (produkt-, process-, organisatorisk,
marknadsföring)
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- 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.

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
Bidrag annat än pengar
Offentligt bidrag i annat
än pengar
Privat bidrag i annat än
pengar
Summa bidrag i annat än
pengar
Summa totala kostnader

2019
231 924
67 000
41 938

2020
499 393
230 000
1 000

2021
514 375
220 000
29 852

2022
441 505
115 000
0

Totalt
1 687 197
632 000
72 790

116 000
148 621
605 483

118 000
320 021
1 168 414

138 000
329 622
1 231 849

24 000
282 926
863 431

396 000
1 081 190
3 869 177

10 000

15 000

15 000

10 000

50 000

10 000

15 000

15 000

10 000

50 000

595 483

1 153 414

1 216 849

853 431

3 819 177

7 920

15 840

15 840

7 920

47 520

7 920

65 340

15 840

7 920

97 020

15 840

81 180

31 680

15 840

144 540

611 323

1 234 594

1 248 529

869 271

3 963 717

Medfinansiering
Finansiär
2019
Offentligt bidrag annat än pengar
RISE Research Instistutes
of Sweden AB
7 920
Total offentligt bidrag
annat än pengar
7 920
Offentlig kontantfinansiering
Västra ötalandsregionen
325 954
Total
offentlig
kontantfinansiering
325 954
Total
offentlig
finansiering
333 874
Privata bidrag annat än pengar
Johanneberg
Science
Park
7 920
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2020

2021

2022

Totalt

15 840

15 840

7 920

47 520

15 840

15 840

7 920

47 520

599 577

657 438

480 723

2 063 692

599 577

657 438

480 723

2 063 692

615 417

673 278

488 643

2 111 212

15 840

15 840

7 920

47 520

version 1.0 160222

Finansiär
EWA-föreningen
Total privat bidrag annat
än pengar
Privat kontantfinansiering
Inclusive
Business
Sweden
Total
privat
kontantfinansiering
Total privat finansiering

2019
0

2020
49 500

7 920

2021
0

2022
0

Totalt
49 500

65 340

15 840

7 920

97 020

25 000

60 000

60 000

25 000

170 000

25 000
32 920

60 000
125 340

60 000
75 840

25 000
32 920

170 000
267 020

Stöd
Finansiering
EU-medel

2019
244 529

2020
493 837

2021
499 411

2022
347 708

Totalt
1 585 485

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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41,51%
40,00%
40,00%
53,26%
6,74%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7.2

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: TJIVA- Tjänsteinnovationsacceleratorn
Sökande organisation: Johanneberg Science Park AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Bilaga 7.2
Ärendenummer 2

Bilaga 7.2
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
TJIVA - Tjänsteinnovationsacceleratorn
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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Johanneberg Science Park AB
Västsverige
20202347
2019:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2019-06-01 – 2022-09-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i länet
3 593 786
5 390 681
0
8 984 467
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets övergripande mål är att öka innovationstakten för tjänster i regionala små och
medelstora företag (SMF). För att möjliggöra detta avser projektet att öka kunskapen hos
kunskapsaktörer och innovationsstödjande aktörer i det regionala innovationssystemet genom
en nära samverkan med nätverket Industriell Dynamik (ID) och direkta insatser till företag.
Genom acceleratorns olika komponenter som peer-to-peer-lärande, tematiska workshopserier,
tjänstutvecklingslabb fokuserar projektet på att öka kompetens och förmåga hos företagen
avseende tjänsteinnovation, värde- och tjänstelogik. Projektet förväntas ha en utprovad modell
för en tjänsteinnovationsaccelerator vid projektavslut som ska tas vidare av aktörerna som ingår
i ID-nätverket. På lång sikt ska projektet TJIVA bidra till att öka genomslag för tjänstelogik i
innovationssystemet.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och kopplar speciellt an till
mål 2 i investeringsprioriteringen. Projektet bygger i sin helhet på resultaten från en förstudie
som genomfördes våren 2018 och syftar till att testa ett koncept för acceleration för utveckling
av innovationsförmåga i SMF. Genom uppsökande verksamhet och behovsanalyser i samarbete
med det regionalfinansierade nätverket Industriell Dynamik kommer projektet att utveckla och
stärka SMF:s innovationsförmåga. Projektet är förankrad i regionen, är baserat på näringslivets
behov och det finns en tydlig problemställning med fokuserade aktiviteter för att uppnå
målsättningarna och en plan för hur resultat ska användas efter projektslut. Projektet ska arbeta
med två av tre hållbarhetsaspekter – jämställdhet och miljö – men har inga tydliga planer för
uppföljning kring att alla delar av projektet tar hänsyn till de två aspekterna, även om det anges
att utveckling av hållbara affärsmodeller blir en naturlig integrerad del av tjänsteinnovation.
Sökande bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra
samverkansprojekt. 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
1
2
3
Samordning med andra strategier och program
X
Överlevnad och långsiktighet
X
Näringslivets medverkan
X
Förnyelse och utveckling
X
Horisontella urvalskriterier
X
Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 8 p
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Föreningen Framtidens Företag
RISE Research Institutes of Sweden AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
"En innovation är en ny eller förbättrad process, tjänst, produkt eller organisation som skapar
ekonomiskt eller annat offentligt värde" (Nordic innovation, 2010).
"Innovation" har varit ett mantra de senaste 10-15 åren och en mängd forskning, teoribildning
och modeller om innovation har kommit fram. Initiativ för att öka innovationsförmågan i
branscher och enskilda företag har varit legio. Innovation har allmänt kommit att betraktas som
en nödvändig faktor för att företag och verksamheter ska utvecklas och långsiktigt överleva.
Innovationsbegreppet har dock i stor utsträckning inskränkt sig till att beröra
produktinnovation i företag som erbjuder fysiska produkter, och det är också denna typ av
företag som främst infört strukturerade processer för innovation (Janeröd, 2014). Trots att
andelen tjänsteföretag ökar stadigt och konkurrensen på marknaden för tjänster hårdnar
upplever många företag att man saknar kunskap om affärslogiker och hur innovationsarbetet
ska bedrivas för att uppnå ökad konkurrenskraft (Almega, 2013). Tjänsteföretag har mer sällan
strukturerade processer för innovation än företag med fysiska produkter och tjänsteutveckling
sker oftast i befintliga erbjudanden hos befintliga kunder snarare än genom större ”disruptiva”
innovationer. 91 % av tillfrågade företag anser ändå att innovation är viktigt eller mycket viktigt
för deras konkurrensförmåga (Almega, 2013).
Johanneberg Science Park (JSP) har under våren 2018 genomfört en förstudie med bland annat
workshops och seminarier med intermediärer och SME-företag i regionen som har visat att det
finns en avsevärd mängd kompetens och kunskap i regionen om tjänsteinnovation, samtidigt
som en mekanism för leverans, utförarresurser och ett samlat fokus kanske saknas.
Mot denna bakgrund anses vara angeläget att skapa en plattform där kunskap kan samlas och
utifrån vilken praktiska insatser i företag kan genomföras för att stärka innovationsförmågan i
små och medelstora såväl tjänste- som produktbolag. Projektet avser att testa konceptet TJIVA
som en pilot där acceleratorns olika komponenter kommer att testas och utvärderas.
TJIVA är ett pilotprojekt för att utveckla en ny tjänst riktad mot små och medelstora företag.
Projektets verksamhet utgörs av utvecklings- eller uppbyggnadsfaser med en tydlig avgränsning
mot ordinarie verksamhet. Ingen av parterna dvs. Johanneberg Science Park, RISE och
Framtidens Företag erbjuder idag detta i sin ordinarie verksamhet. TJIVA skiljer sig från
ordinarie verksamhet då målgruppen är ny. Inkubatorn har alltid ett tydligt slut i sin
inkubatorprocess, acceleratorn är en utvecklingsprocess. Detta gör att bolagen får ytterligare
möjlighet att utvecklas även efter inkubatorns utträde ur verksamheten.
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Projektet riktar sig till SME-företag som har behov av att arbeta utifrån tjänste- eller värdelogik i
sin verksamhet. Specifikt kommer tjänster som leder till minskad mlljöbelastning och företag
som drivs av kvinnor att beaktas. Projektet huvudsakliga avsikt är att få företagen att börja
tänka på hållbarhetsaspekter som en del av affärsmodellen och som en chans till differentiering
och chans att ta nya marknadsandelar. Projektets främsta uppgift blir att guida deltagarna fram
till en egen analys av sin egen situation och sen vidare till den lösning som passar just dem bäst
just nu. Så framförallt är det att ställa frågor och få dem att syna sig själva kritiskt utifrån både
miljö-klimat och potentiell tillväxt/vinst/investering.
Projektet är väl förankrat hos VGR och i ledningen hos respektive organisation; RISE har utsett
tjänsteinnovation till ett strategiskt satsningsområde för de kommande åren, Johanneberg
Science Park ser behovet av att vidga sin målgrupp till att omfatta även tjänsteföretag och
Framtidens Företag ser möjligheter att bredda sitt erbjudande till att omfatta företag som gått
vidare från start-up-stadiet.

Omvärld och samverkan
En omvärldsanalys har genomförts via litteraturstudie och inventering av material på Internet.
Jämfört med vad som finns inom produktinnovation finns det relativt lite kunskaper inom
området tjänsteinnovation. Mycket av det som finns handlar om hur tillverkande företag skulle
kunna öka tjänsteinnehållet i sina produkter.
I de flesta studier som genomförts (bl a Vinnova 2009) framhålls att området är eftersatt och att
det behövs mer kunskap om hur innovation sker i tjänsteföretag. Det finns ett flertal intressanta
parter att samverka med i och utanför regionen. Dels finns de organisationer inom ramen för
Industriell Dynamik (ID), ett projekt som finansieras av Västra Götalandsregionens avdelning för
näringslivsutveckling, och SME-rådet (ALMI, Business Region Göteborg, Chalmers
Industriteknik, Connect, Handelshögskolan/GU, Högskolan Borås, Högskolan i Skövde,
Högskolan Väst, IUC Sjuhärad, IUC Väst, RISE, Swerea IVF), dels nya samarbetspartners som
besitter specifik kunskap inom området (Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet,
Framtidens Företag och övriga teknikparker i Västra Götaland). Därutöver kan finnas ytterligare
värdefulla partners i form av konsulter och andra experter som kommer att identifieras under
projektets lopp.
Västra Götalandsregionen har redan tidigare verkat för att ID projekt i högre utsträckning ska
arbeta med ”icke-teknisk innovation” (tjänstefiering) och välkomnar och stödjer TJIVA-projektet
helhjärtat. Projektledningen (RISE-IVF) för ID har deltagit redan i förstudiefasen och är
informerade och positiva till samverkan mellan de två projekten.
Den förstudie som genomförts under våren 2018 har tydligt visat på ett antal utmaningar för
tjänsteföretag, specifikt inom följande områden:
• Uppskalning av tjänsteerbjudanden
• Prissättning av tjänsteerbjudanden
• Paketering/produktifiering av tjänsteerbjudanden
• Bristande kundförståelse
• Bristande (innovations-)strategi
• Bristande marknadsförståelse
• Tid- och resursbrist
• Oförmåga att testa och utvärdera tjänster
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Förstudien visade också att intermediärerna i stödsystemet idag inte har specifika verktyg för
att arbeta med dessa utmaningar. Kunskapen som togs fram inom förstudien har varit
avgörande för hur de olika komponenterna i Tjänsteinnovationsacceleratorn har utformats.
Jämställdhet:
För att beakta jämställdhetsperspektivet i projektet kommer projektet att ha som ett konkret
mål att arbeta med kvinnors företagande (i tjänsteföretag) och sikta på att ha en
överrepresentation av kvinnliga deltagaren i projektets aktiviteter. I detta syfte kommer ett
seminarium enbart riktat till kvinnliga deltagare att genomföras för att identifiera och analysera
om det finns specifika genusaspekter på innovationsprocesser. Specifik kompetens avseende
kvinnors företagande kommer att tillgodoses via inköpt extern resurs. Målet är att minst 20
kvinnor ska delta i seminariet varav 5 ska gå vidare med något djupare engagemang i projektet.
Detta skapar ny kunskap som kan förbättra stödet till kvinnors innovation.
Den kompetenssammansättning av projektets olika parter kan tillföra nya dimensioner för såväl
deltagare som projektgrupp vilket resulterat i kompetensöverföring blir tvärvetenskaplig.
Framtidens Företags miljö kännetecknas av mångfald där man har högre procent kvinnliga
entreprenörer jämfört med inkubatorer med liknande inriktning. Detta medför nätverk och
tillgång till deltagare som inte fångats upp genom egna etablerade kanaler.
Miljö:
Projektet kommer att specifikt arbeta med att stötta utveckling av hållbara affärsmodeller hos
företagen. Hållbara affärsmodeller kännetecknas av att de intrinsiskt stöttar och/eller
förutsätter positiv påverkan på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, t ex i form av
minskad och/eller effektiviserad materialanvändning, minskad energianvändning, minskade
utsläpp och ökad social inklusion. Utveckling av hållbara affärsmodeller kommer att ske som en
särskild aktivitet inom ramen för Tjänsteinnovationslabbet.

Koppling till det regionala näringslivet
Det tänkta genomförandeprojektet riktar sig mot små och medelstora företag i Västra Götaland
som har behov av att i högre grad arbeta utifrån en tjänste-/värdelogik. Däribland ingår till
exempel så kallade KIBS/KIS (Knowledge Intensive Business Services, ungefär
"Kunskapsintensiva Affärstjänster").
Andelen sysselsatta som jobbar inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn (KIS) i Västra
Götaland har ökat sedan 1990-talet, från 40 procent till 44 procent (2009) av sysselsättningen i
regionen.Västra Götaland har en större andel sysselsatta inom KIS jämfört med resten av landet.
Västra Götaland hade 2009 18 procent av Sveriges totala sysselsättning i KIS. KIS andel av det
samlade produktionsvärdet i Västra Götaland har ökat från år 1990 - 2009 från 27 procent till 31
procent (Almega 2009). Under förstudien genomfördes intervjuer och workshops med SMEföretag inom tjänstesektorn. Resultaten visade på att de aktuella behoven verkar
överensstämma väl med det som kom fram i den bakgrundsstudie som gjordes inför förstudien.
Inom arbete med Industriell Dynamik stöter man mycket ofta på tjänsteföretag där man får ta
del av deras problematik kring innovation och tjänsteutveckling där de upplever att det är svårt
att hitta bra arbetssätt, samtidigt som de har svårt att hitta extern kompetens som är
specialiserad inom dessa frågor. Exempel på branscher kan vara datakonsulttjänster,
databearbetning, service och underhåll, forskning och utveckling, revisions- och
bokföringstjänster, marknadsförings- och reklamtjänster, rekryteringstjänster mm.

Sida 5 (19)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Representanter för de berörda branscherna har tillsammans med andra företag medverkat i
förstudien genom bl a deltagande i workshopar avsedda att utforska nuläge och behovsbild. De
intervjuade företag gav en tydlig bild av att de saknade kunskap och verktyg för att arbeta
strukturerat med tjänsteinnovation. De efterlyste bland annat tillgång till kunskap och
erfarenhetsutbyte i följande former:
- Peer-to-peer lärande
- Kunskapsutveckling
- ERFA-grupper
- Minileveranser (hjälp med design av ”Minimum Viable Products”)
Pilotprojektet kommer även att rikta sig till produktorienterade företag som är intresserade
eller ser ett behov av att implementera en tjänstelogik.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet avses inte att genomföras som ett Östersjöstrategiprojekt.

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är att öka innovationstakten för tjänster i regionala SME-företag.
För att möjliggöra detta fordras en mer ändamålsenlig och effektivare resurs i det lokala
innovationssystemet, vilket projektet avser att bygga upp. Projektet har också som delmål att
direkt utveckla förmågan hos de företag som deltar i projektaktiviteterna. För att kunna uppnå
en fortvarighet hos Tjänsteinnovationsacceleratorn även efter projektslut riktar projektet
aktiviteterna mot innovationssystemet där samarbetet mellan aktörer är en vital del av
projektet.
Övergripande mål:
Övergripande mål för projektet är ökad innovationstakt avseende tjänster i små och medelstora
företag i regionen.
Projektmål:
Projektmålet är ökad kompetens och förmåga hos företagen avseende tjänsteinnovation, värdeoch tjänstelogik.
Delmål:
• Ökat samarbete mellan kunskapsaktörer och innovationsstödjande aktörer i regionen
avseende tjänsteinnovation i SME-företag
• Ökad kunskap i innovationsstödsystemet om tjänsteinnovation och hur man kan stödja
den
• Modeller för kunskaps- och kompetensöverföring till målgruppsföretagen utvecklade
och verifierade
• Att ha testat och utvärderat de utvecklade modellerna på minst 30 företag

Målgrupp(er)
Primär målgrupp:
Små och medelstora företag i Västra Götaland som har behov av att i högre grad arbeta utifrån
en tjänste-/värdelogik. Däribland ingår till exempel sk KIBS/KIS (Knowledge Intensive Business
Services, ung. "Kunskapsintensiva Affärstjänster").
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Sekundär målgrupp:
Intermediärer och befintliga supportorganisationer som arbetar med innovationsstöd till SME
och som kommer att delta i lärandeaktiviteter under projektet

Förväntat resultat vid projektavslut
Förväntat resultat för projektet är att ha testat och utvärderat följande komponenter i en
tjänsteinnovationsaccelerator:
• Peer-to-peerlärande mellan företag i nätverksform (1-2 grupper med minst 10 deltagare
sammanlagt)
• Riktade tematiska workshopserier i tjänstelogik (1-2 workshopar med minst 20
deltagare sammanlagt)
• Tjänsteinnovationslabb, 2-3 workshops med minst 3 deltagare vardera
• Samarbeten mellan SME-företag och större företag inom tjänsteinnovation - minst 3 st
• Coachingaktiviteter i acceleratormiljö - minst 50 timmar genomförda
Mål avseende kommunikation och spridning:
• Deltagande med bidrag i 2 konferenser
• Egen slutkonferens
Vid projektavslut förväntas att ha:
• En utprovad modell för en tjänsteinnovationsaccelerator: Projektet ska ha identifierat
vilka olika ”typ-företag” det finns utifrån ett värdelogik-perspektiv och utifrån detta
designat mer eller mindre skräddarsydda (steg för steg) utvecklingsprocesser som även
inkluderar en specificerad verktygslåda för de olika stegen inklusive mallar, templates,
guider etc, allt för att företagen/organisationen ska kunna fortsätta sitt arbete på egen
hand med begränsat stöd
• Tjänsteinnovationsacceleratorn kommer även att ha ett fysiskt element i form av
anpassad lokal (workshoparea) där en stor del av arbetet kan genomföras. Denna
kommer att vara moduluppbyggd i så måtto att de olika stegen i utvecklingsprocessen
stärks upp av lokalens interiör. Det kan vara allt ifrån storlek, form, färg, ljudnivå,
belysning men framför allt metoder och verktyg som integrerats i lokalens utformning så
att det tydligt framgår hur processen fortlöper och hur de olika stegen hänger
samman/kopplar till varandra. Detta säkerställer en hög effektivitet i arbetet även då
personer med begränsad erfarenhet medverkar. De olika modulerna ska vara så
utformade att de enkelt går att duplicera ute hos företaget och på så sätt kan företaget
skapa sin egen accelerator för det fortsatta arbetet
• Ökad kunskap om företagens behov och möjligheter
• Ökad kunskap om tjänstelogik hos intermediärerna som deltar i projektet
• Ökad medvetenhet hos finansiärer om tjänsteföretagens villkor och behov

Förväntade effekter på lång sikt
Förväntade effekter på längre sikt är:
• Ökad innovationsförmåga och innovationsgrad i SME-företag som erbjuder tjänster
• Ökad konkurrenskraft hos SME-företag som erbjuder tjänster
• Ökat genomslag för tjänstelogik i innovationssystemet
• Ökad andel tjänster i utbudet från SME-företag
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•
•
•
•
•

Ett utökat nätverkande mellan företagen och därmed ökad samverkan dem emellan
Ett tidigare involverande av (potentiella) kunder i processen
En ökad förmåga att paketera "oprecisa" tjänster till någon som är enkelt att sälja
En ökad användning av digitalisering som ett medel för att tillskapa kundvärden
Ökad tillgång till offentlig och privat finansiering för företag med tjänsteerbjudanden

Cirka 44 % av bruttoregionalprodukten kommer idag från tjänstesektorn och andelen är
växande. Att TJIVA bidrar till att denna sektor blir mer innovativ och därmed mer
konkurrenskraftig är alltså ett mycket viktigt bidrag till regional tillväxt.
- ”Smart tillväxt”; att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Detta är
synonymt med TJIVAs grundsyfte
- ”Hållbar tillväxt”; att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
ekonomi. Satsningen på hållbara affärsmodeller i projektet bidrar till ökad grad av hållbar
tillväxt
- ”Tillväxt för alla”;att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
territoriell sammanhållning
Att integrera hållbarhetsaspekterna på lång sikt handlar mycket om att visa hur
hållbarhetsaspekter kan bli en del i tjänsteerbjudandet. Att låta hållbarhet bli en hjälp och att
jobba med alla tre aspekterna av hållbarhet för att se till att företaget blir långsiktigt lönsamt.
Här krävs att företagaren förstår hur ekonomiska aspekter samverkar med ekologiska och
sociala aspekter och att alla dessa kan användas för att skapa ett hållbarare och lönsammare
erbjudande. Hållbarhetsaspekterna kommer även att integreras genom att de processer och
verktyg projektet bygger upp kommer att ha tydliga målsättningar när det gäller hållbarhet.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet är indelat i tio arbetspaket
1. Extern kommunikation och resultatspridning
2. Avslutsarbete
3. Utvärdering och lärande
4. Uppsökande verksamhet
5. Inventering och etablering av Expertresurs
6. Nätverk för peer-to-peerlärande
7. Tematisk Workshopserie
8. Tjänsteutvecklingslab
9. Tjänsteutvecklingsacceleratorn
10. Projektledning
Projektgruppen kommer att bestå av följande organisationer med definierade ansvarsområden:
Johanneberg Science Park: Projektledning. Leder Arbetspaket 1, 2, 4, 6 och 10
Johanneberg Science Park har lång erfarenhet av innovationsstöd till SME-företag, stor kunskap
om innovationsprocesser och ett stort nätverk som spänner över både SME-företag, stora
företag offentliga organisationer och forskningsorganisationer. Inom JSP finns mångårig
erfarenhet av ledning av såväl nationella som internationella innovationsstödsprojekt.
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RISE Research Institutes of Sweden: Leder Arbetspaket 5 och 7
RISE Service Labs använder designmetodik för att analysera och visualisera användarnas
sammanhang, beteende och drivkrafter och utvecklar anpassade lösningar i nära samverkan
med våra kunder och partners. Arbetet med processerna sker bransch- och sektorsövergripande
i gränslandet mellan innovation, forskning och affärsutveckling. Därigenom skapas unika
strukturer för innovation, anpassade för varje behov och utmaning, både för det enskilda
företaget och på systemnivå. Inom Service Labs bedrivs forskning och utveckling kring
tjänsteinnovation i nära samverkan med kunder och partners.
Framtidens Företag, ideell förening: Leder Arbetspaket 8 och 9
Framtidens Företag är Sveriges enda utpräglade tjänsteföretagsinkubator och har arbetat i snart
20 år med tjänsteföretag med internationella ambitioner och tillväxtpotential.
En styrgrupp för projektet kommer att etableras, ledd av VGR med deltagande från bl a Connect,
Industriell Dynamik, ett SME-företag samt något relevant lärosäte, t ex Karlstads Universitet
eller Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Styrgruppen kommer att sammanträda
halvårsvis och bidra med stöd till projektledning genom uppföljning av projektets strategiska
element. Styrgruppen kommer även att bidra med omvärldsperspektiv och specifik input från
beställare och projektets målgrupper.
Projektet avser arbeta designdrivet vilket kräver att alla deltagare får vara med och bestämma,
komma med inspel, utvärdera och delta på så jämlika villkor som möjligt.
Projektets dagliga ledning utförs av projektkontor på Johanneberg Science Park. Projektkontoret
består av projektledare, kommunikatör, ekonomi/administrationsresurs. En projektgrupp med
deltagare från alla Arbetspaket /samverkansparter träffas månatligen för att stämma av
projektets utveckling, eventuella avvikelser samt åtgärder för korrigering.
Arbetspaketledarna ansvarar för leveranserna från respektive arbetspaket och organiserar
arbetet med regelbundna möten och uppföljning. En process för att arbeta med ständiga
förbättringar ("Kaizen") tillämpas när det gäller utvecklingen av komponenterna i acceleratorn.
Ekonomi- och administrativt arbete kommer att utföras av Johanneberg Science Park.
Övriga roller:
- SME-rådgivare: Leder uppsökande verksamhet, behovsanalys, deltar i utveckling av
verktyg,företagsaktiviteter
- Tjänsteinnovationsexperter: Leder utveckling av verktyg, deltar i företagsaktiviteter
- Innovationscoacher: Leder företagsaktiviteter, deltar i utveckling av verktyg
Arbetet genomföras till största del med partnernas anställda personal. Nyanställning av en
person kan bli aktuellt för Johanneberg Science Park. Extern kompetens behövs för facilitatoreller coachinsatser i Arbetspaket 5-9. Dessutom engageras extern aktör för
följeforskning/utvärdering av projektet

Arbetssätt
Projektet genomförs i form av ett antal piloter, där de föreslagna ingående komponenterna i
acceleratorn testas i olika faser, tillsammans med den övergripande acceleratorprocessen. Varje
testfas innehåller frekventa uppdateringar och tillämpar metodiken för ständiga förbättringar
för att hitta den mest framgångsrika formen. Metodiken att arbeta koncentrerat med 1-2
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komponenter åt gången ger tyngd åt insatserna och minskar risken för spretighet och
underkritisk nivå. När komponenterna testats och förfinats kommer den sammantagna
acceleratorprocessen att testimplementeras.
Projektet arbetar med två huvudsakliga målgrupper: SME-företagen och intermediärerna i
Västra Götalands innovationsstödsystem. När det gäller båda dessa målgrupper är det
huvudsakliga målet att skapa medvetenhet, kunskap och förmåga om det som kallas för
tjänstelogik/värdelogik och som skiljer sig från den varulogik som idag ofta utgör den gängse
världsbilden. Tjänstelogiken ställer frågan: "Vad gör jag för att skapa värde hos min kund (och
min kunds kund)?" istället för frågan: "Vad levererar jag till min kund?". Science Parks i Västra
Götaland kommer att knytas till projektet via Inn2Health som leds av Sahlgrenska Science Park
och där samtliga Science Parks i Västra Götaland ingår. Samarbetet med Inn2Health kommer att
ske genom att specifikt fokusera på tjänsteföretag inom Life Science, vilka utgör en gemensam
nämnare för båda projekten. Efter samtal med Sahlgrenska Science Park kommer ett samarbete
och ömsesidigt utbyte av idéer, kontakter och erfarenheter kommer att gagna båda projekten.
Genom att arbeta fokuserat med utveckling och medvetandegörande med både företag och
innovationsaktörer ökar sannolikheten att projektet uthålligt kan bredda
innovationsstödsutbudet till att även omfatta tjänsteinnovation. Genom att arbeta tillsammans
med det etablerade projektet Industriell Dynamik kan projektet dels få tillgång till kanaler för
uppsökande verksamhet till målgruppsföretagen och dels få en möjlighet att utveckla och höja
medvetenhet hos ID-aktörerna. Efter genomförd pilot är avsikten att den utvecklade
Tjänsteacceleratorn inlemmas i projektet Industriell Dynamik. Den ökade kunskapsnivån hos
aktörer och företag samt förankringen i ett etablerat nätverk borgar för att projektets resultat
lever vidare efter projekttiden.
Koordination och styrning
Alla samverkansparter har tydliga ansvarsområden (leder arbetspaket) utifrån sin expertis.
Projektledaren följer upp resultat och måluppfyllelse vid varje projektmöte. Ekonomifunktionen
har löpande kontakt med parternas ekonomer för uppföljning av upparbetning och kostnader.
Kommunikation och resultatspridning
Arbetet här skall inledas med att sammanställa en kommunikationsplan med de viktigaste
bidragen och åtaganden. Planen byggs på traditionella element: målgrupper, budskap,
aktiviteter, kanaler, policy etc. Det är viktigt att få detta på plats tidigt så att alla i projektet har
riktlinjer och budskap kan komma igång med kommunikationsarbetet tryggt, brett och
samstämmigt. Projektet kan få en enkel identitet med logo, ¿boiler plate¿ (en kort mening om
projektet) som twitterkonto, ev webbplats etc.
Kommunikationen mäts inledningsvis kvantitativt; antal tweets och följare; antal artiklar om
projektet. Under projekttidens gång kommer även mätningen att omfatta kvalitativa mål,
effektmål. Dessa presenteras i form av success stories i större och mindre format
(artikel/blogg/tweet). Det skall skapas en Q&A om projektet, en Wiki-light för ökad samsyn. Alla
projektpartners samt företag som deltar i olika aktiviteter är ambassadörer för projektet.
Uppföljning och lärande kommer huvudsakligen att ske via en process för ständiga förbättringar
("Kaizen"). En extern aktör kommer att engageras för utvärdering. Projektet bygger i sin helhet
på resultaten från en förstudie som genomfördes våren 2018.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum
2019-06-01 2022-07-31

Kostnad

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Projektet kommer löpande att
kommunicera aktiviteter och resultat
till målgrupperna. Planen för
kommunikation insatser innehåller:
- Sociala medier
- Upprättande och drivande av
kanaler
- Webbplats etablering, populering
och drift
- Löpande kommunikation
(pressmeddelanden, mm)
- Konferensbidrag
- Posters, roll-ups,
- Möten och seminarier

Avslutsarbete

Samla in resultat, sprida resultat,
utvärdera, analysera samt
slutrapportera den löpande
utvärderingen och projektet

2022-06-01 2022-09-30

650 000

Avslutskonferens

En del i avslutsarbetet är att
genomföra ett symposium/konferens
där bjuder projektet in brett för att ta
del av de erfarenheter projektet gjort.
Föreläsningar från akademin,
casestories från deltagande företag
samt mini-workshops kring olika
teman för att ytterligare öka intresset
och rekrytera nya deltagare till
programmet
(tjänsteinnovationsacceleratorn)

2022-06-01 2022-07-31

100 000

Avslutsarbete

Samla in resultat, sprida resultat,
utvärdera, analysera samt
slutrapportera den löpande
utvärderingen och projektet

2022-06-01 2022-09-30

550 000

Utvärdering och
lärande

Projektet kommer kontinuerligt att
följa upp aktiviteter, resultat och
återkoppling från deltagare och
periodiskt besluta om åtgärder för att
förbättra eller förändra projektplanen
om så anses nödvändigt. En extern
utvärderare kommer att anlitas.

2019-06-01 2022-05-31

350 000

Uppsökande
verksamhet

Uppsökande verksamhet i projektet
kommer att ske i Industriell Dynamiks

2019-06-01 2022-05-31

450 000

Sida 11 (19)

Tillväxtverket

550 000

version 1.0 160222

(ID) regi. Detta innebär att
målgruppen för ID breddas. Syftet är
att bredda Industriell Dynamiks
kapabilitet till att arbeta även med
tjänsteföretag. Industriell Dynamik
(ID) är huvudsakligen inriktat på att
lösa teknikrelaterade problem och
utmaningar i företagen och arbetar
företrädesvis med tillverkande
företag. Viss uppsökande verksamhet
planeras även att utföras av TJIVAprojektet. Projektet kommer även att
samarbeta nära i rekryteringsfasen
med projektet Inn2Health och de
Science Parks som deltar där.
Öppna seminarier kommer att bidra
till att attrahera företag till att delta i
projektets aktiviteter.
Framtagning av
behovanalyser,
underlag och
metodstöd för IDrådgivare

För att kunna förstå och kommunicera 2019-06-01 med företagen kring
2019-12-31
tjänsteinnovation krävs en
kapacitetsbreddning hos rådgivarna
genom framtagning av material som
ligger till grund för breddning av IDnätverkets kapacitet.

100 000

Genomförande av
kapacitetsutvidgning
av ID-nätverket

Industriell Dynamik (ID) är
huvudsakligen inriktat på att lösa
teknikrelaterade problem och
utmaningar i företagen och arbetar
företrädesvis med tillverkande
företag. Denna delaktivitet är avsedd
att öka ID-organisationernas förmåga
att identifiera och förmedla problem
och utmaningar i företagen som
relaterar till tjänster och
tjänsteinnovation och därmed bredda
projektets målgrupp. delaktiviteten
genomförs i två steg med ca 6
månaders intervall. Delaktiviteten
består i att medvetandegöra
deltagarorganisationerna i Industriell
Dynamik om tjänsteföretagens
specifika utmaningar samt att delge
dem ny kunskap och nya verktyg om
tjänste-/värdelogik i syte att kunna
kommunicera och identifiera problem
och lösningar i denna typ av företag.

100 000
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Aktiviteten genomförs i form av
workshopar med Industriell
Dynamiks företagsrådgivare samt
med projektledningen för Industriell
Dynamik.
Periodiska aktiviteter
med ID-nätverket

Medverkan för uppföljning och
information på ID-möten.

2020-01-01 2022-03-31

50 000

Övrig uppsökande
verksamhet

Uppsökande verksamhet utöver
Industriell Dynamik.

2019-06-01 2022-05-31

200 000

Inventering och
etablering av
Expertresurs

Inom projektet Industriell Dynamik
har ett antal expertresurser inom t ex
produktionsteknik, materialteknik,
energi, mfl områden identifierats.
Dessa resurser tas i bruk inom ID för
att lösa problem och att stödja
utveckling och innovation i de SMEföretag som deltar i Industriell
Dynamiks aktiviteter. Dessa resurser
har i huvudsak funnits på de i ID
deltagande
industriforskningsinstituten.

2019-06-01 2019-11-30

525 000

2019-06-01 2019-11-30

125 000

I TJIVA avses att på ett liknande sätt
bygga upp en expertresurs för att
stötta företag med kunskap och
kompetens relaterad till
tjänsteerbjudanden och
tjänsteinnovation. Inom denna
aktivitet kommer följande att
genomföras:
- Inventering av möjliga
expertresurser i och utanför
regionen
- Matchning mellan företagsbehov
och inriktning hos resursen
Prioritering av efterfrågade
resurser
- Kontakter med utvalda
expertresurser
- Etablering av samarbetsformer
Etablerande av
kravprofil för
expertresurser
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Inventering av
relevanta
expertresurser

I denna delaktivitet görs en
2019-06-01 inventering av relevanta
2019-11-30
expertresurser inom och utom Sverige
och betygsätts/prioriteras utifrån
kravprofilen. Här ingår även
kontakter med referenspersoner och
erkända auktoriteter inom området.

200 000

Rekrytering och
knytande av
expertresurser till
TJIVA-nätverket

Projektet kommer att arbeta med att
2019-06-01 genomförs kontakter, möten och
2019-11-30
diskussioner med potentiella
expertresurser i syfte att knyta dem
till nätverket så att deras kunskaper
kan komma SME-företagen till godo.
Projektet kommer att arbeta med
följande digitala plattformar för att
förenkla och effektivisera
aktiviteterna i expertnätverket:
- Slack-informations-och
dokumenthanteringsplattfor
- Trello ärendehanteringssystem
INDIGO Industriell Dynamiks
företagsdatabas och loggbok

200 000

Nätverk för peer-topeerlärande

Företagsgrupperingar som samlas
under parollen ”Hur tar vi fram bättre
tjänster” eller liknande. Man träffas
hos varandra, beskriver verksamhet,
problem och utmaningar samt har en
Peer-to-Peer lärandeprocess.
Projektet står för facilitering och
eventuellt inslag av externa
inspirerande experter. 4-8 företag, 6
träffar, 6-9 månader.

2020-06-01 2022-03-31

1 150 000

Utveckla material för
nätverksprocessen

Tag fram ämnesval, ev. externa
föreläsare, agendor, ev hemuppgifter,
etc

2020-06-01 2020-10-31

200 000

Rekrytera företag

Utnyttja t ex IUC-nätverket och de
insatser som gjorts tidigare

2020-06-01 2021-05-31

200 000

Genomför
nätverksaktiviteter

Driv nätverk med ömsesidigt lärande
och input av extern kompetens

2020-12-01 2021-11-30

600 000

Utvärdera
nätverksaktiviteter

Utvärdera grad av nöjdhet hos
målgrupp och aktörer

2020-12-01 2022-03-31

150 000
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Tematiska
workshopserier

Detta är inte en individinriktad
kompetenshöjande aktivitet utan
syftar till att öka företagets förmåga
att arbeta med tjänsteinnovation och
tjänstelogik. Projektet planerar att
erbjuda workshops inom specifika
områden, t ex ”Hur ta betalt för
tjänster”, ”Från tjänst till produkt”,
”Kundorienterad tjänsteutveckling”
eller liknande. Externa experter tas in
som workshopledare. Praktikfall från
de deltagande företagen används.

2019-06-01 2020-05-31

1 340 000

10- 30 deltagare, 4-5 tillfällen, 4-6
månader.
Sammanställ material

Denna delaktivitet utgör
utformningen av workshoparna, här
ingår t ex ämnesval, avgränsningar,
målformulering, målgruppsdefinition,
inventering av befintligt material,
framtagning av nytt material samt
paketering och design av
workshopmetodiken. Dessutom ingår
val och upphandling av externa
experter och workshopledare.

2019-06-01 2019-10-31

350 000

Genomför
workshopserier

I denna delaktivitet ingår bl a
schemaläggning, rekrytering av
deltagare, val och bokning av lokaler,
etablering och underhåll av digitala
verktyg för kommunikation med
kursdeltagarna, förberedelser och
genomförande av 6-10
workshoptillfällen, granskning av
hemuppgifter samt återkoppling till
deltagarna.

2019-10-01 2020-04-28

790 000

Utvärdera workshops

I denna delaktivitet ingår utveckling
av utvärderingsverktyg och -process,
återkoppling med deltagare och
övriga medverkande efter varje
tillfälle samt arbete i
förbättringsgrupper för att genomföra
ständiga förbättringar.

2020-01-01 2020-05-31

200 000
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Tjänsteutvecklingslab

En workshopserie där projektet tar
fram en ny tjänst (på MVP (Minimum
Viable Product) nivå) för de
deltagande företagen med en
agil/öppen/kollaborativ process. Leds
av FF.

2021-03-01 2022-05-31

1 350 000

Design av
tjänsteinnovationslab

Utarbeta och utveckla metodik för hur
intensiv och agil utveckling av tjänster
kan genomföras i form av ett
"Tjänsteinnovationslab"

2021-03-01 2021-07-31

350 000

Rekrytering och val av
lämpliga bolag

Kommunicera erbjudandet i lämpliga
kanaler. Identifiera bolag som är i rätt
utvecklingsskede och har mål och
utmaningar som är relevanta för
tjänsteinnovationsacceleratorn.
Presentera metoden för bolagen och
välj lämpliga kandidater

2021-03-01 2022-02-28

150 000

Genomförande av 2-3
tjänsteutvecklingslab

Genomför tjänsteutvecklingslab med
ett eller flera företag per tillfälle enligt
den utarbetade metodiken, med stöd
av expertis samt under ledning av
kompetent processledare

2021-06-01 2022-05-31

650 000

Utvärdering och
förbättring av
tjänsteutvecklingslabb
en

Utvärdera resultat kvantitativt och
kvalitativt - vilka nya idéer kom fram,
vilken kvalitet var det, hur upplevde
deltagarna processen? Ta fram ett
uppdaterat koncept baserat på
ovanstående.

2022-03-01 2022-05-31

200 000

Tjänsteutvecklingsacceleratorn

Acceleratorn består av de ovan
beskrivna tjänsterna kombinerat med
företagsspecifik coaching förpackade i
ett format som även kan erbjuda en
fysisk miljö för möten, lärande och
kreativa processer. I
acceleratorkonceptet ingår även aktiv
medverkan och deltagande av större
företag vilket ska skapa ömsesidig
nytta genom initierandet av
kollaborativa innovationsprocesser
mellan SME och storföretag

2019-06-01 2022-05-31

1 700 000

Design av
tjänsteacceleratorproc
essen

Utarbeta och utveckla metodik för hur
tjänsteföretag kan bli mer innovativa i
en sammanhållen acceleratorprocess

2019-06-01 2020-05-31

450 000

Sida 16 (19)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Design av ytor för
samskapande

Med denna delaktivitet vill man
utforska hur utformningen av den
fysiska miljön kan utnyttjas för att
stimulera samskapande och
kollaborativ innovation. Projektet
avser att använda ytor som är flexibla
och där det finns närhet till resurser
som kan stödja olika
innovationsprocesser. Några aspekter
som kommer att beaktas är:
- Flexibilitet; utrymmet ska kunna
förändras och utvecklas efter
behov
- Attraktivitet; utrymmet ska locka
till besök och aktivt deltagande
Öppenhet; låga trösklar för
deltagande
- Möjlighet att arbeta med konkret
utveckling, t ex en digital
- Maker Space; för tjänsteutveckling
- Koppling till temporära eller
varaktiga arbetsplatser

2020-03-01 2020-05-31

200 000

Rekrytering och val av
bolag

Denna aktivitet kan samordnas med
rekrytering av bolag till
tjänsteutvecklingslab.

2021-03-01 2021-11-30

0

Genomförande av
I budgeten ingår även hyra för de
aktiviteter i
lokaler som kommer att tas i anspråk
tjänsteinnovationsacce av acceleratorn
leratorn

2021-06-01 2022-05-31

850 000

Utvärdering och
förbättring av
tjänsteinnovationsacce
leratorn

Utvärdera resultat kvantitativt och
kvalitativt - hur har bolagen
utvecklats, vilken kvalitet har arbetet
hållit, hur upplevde deltagarna
processen? Ta fram ett uppdaterat
koncept baserat på ovanstående.

2022-01-01 2022-05-31

200 000

Projektledning

Ledning av projektgruppen och daglig
ledning av projektaktiviteter,
rapportering och administration,
projektmöten.

2019-06-01 2022-09-30

900 000

Studieresa

Under projektets första år planeras en
längre studieresa för att inhämta
kunskap och inspiration från ett eller
flera internationella
framgångsexempel

2019-04-01 2020-05-31

150 000
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Projektledning

Ledning av projektgruppen och daglig
ledning av projektaktiviteter,
rapportering och administration,
projektmöten.

2019-06-01 2022-09-30

750 000

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

Värde
60
60

Måttenhet
Företag
Företag

Sysselsättningsökning i företag som får stöd

6

Heltidstjänster

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
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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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 totala kostnader

2019
782 390
225 000
155 000
20 000
501 371
1 683 761

2020
1 340 840
325 000
35 000
150 000
859 238
2 710 078

2021
1 340 840
275 000
35 000
175 000
859 238
2 685 078

2022
1 005 930
225 000
5 000
125 000
644 620
2 005 550

Totalt
4 470 000
1 050 000
230 000
470 000
2 864 467
9 084 467

0
0
1 683 761
1 683 761

50 000
50 000
2 660 078
2 660 078

50 000
50 000
2 635 078
2 635 078

0
0
2 005 550
2 005 550

100 000
100 000
8 984 467
8 984 467

2019

2020

2021

2022

Totalt

1 596 047
1 596 047
1 596 047

1 581 047
1 581 047
1 581 047

1 203 330
1 203 330
1 203 330

5 390 681
5 390 681
5 390 681

2022
802 220

Totalt
3 593 786

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

1 010 257
1 010 257
1 010 257

Stöd
Finansiering
EU-medel

2019
673 504

2020
1 064 031

2021
1 054 031

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%
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Bilaga 8

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2019:1

2019-05-08

Prioriteringslista, Insatsområde 3 - Innovation för koldioxidsnål ekonomi
Ärendenummer
1

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

20202614 Varbergs kommun / BASBygga attraktiva samhällen
för företag
Summa

Sökt belopp
SEK

Prioritering

2 244 517 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. BAS uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).
2 244 517

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8.1

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 3 – Innovation för koldioxidsnål ekonomi
Projekt: BAS- Bygga attraktiva samhällen för företag
Sökande organisation: Varbergs kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 1

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Bilaga 8.1
Ärendenummer 1

Bilaga 8.1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
BAS - Bygga attraktiva samhällen för företag
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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Varbergs kommun
Västsverige
20202614
2019:1
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Samverkansprojekt
2019-10-01 – 2022-09-30
Halland
Samtliga kommuner i länet
2 244 517
2 877 100
490 000
5 611 617
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets syfte är att skapa en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som
bidrar till att öka attraktionen för näringslivet genom att arbeta för en mer koldioxidsnål
ekonomi i stadsutvecklingen. Projektets huvudfokus är cirkulär omställning, hållbar mobilitet
och utformning av en samverkansarena för smart stad. Genom riktade insatser mot små och
medelstora företag såsom samordning av klusterverksamhet, cirkulära affärsmodeller,
workshops, logistikslösningar, testbäddar för mobilitet och living labs bidrar projektet till att
bygga en smart stad med hållbarhet i fokus och med företagens konkurrenskraft i sikte. Målet är
att ta ett nytt grepp om hur Varberg skall se ut och fungera för att bli attraktiv för företagen för
att skapa förutsättningar för en hållbar klimatomställning i Hallands näringsliv.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål, är förankrad i Region
Halland och avser det regionala styrkeområdet ”Hållbar stadsutveckling” i Västsverige. Det finns
ett starkt hållbarhetsfokus, med målsättningar att påbörja omställningen till ett mer hållbart och
energismart samhälle. Projektet initieras efter en bredd omvärldsbevakning och genomförandet
av flera förstudier. Projektet samarbetar med nationella aktörer som RISE och kommer att ha
utbyte med andra aktörer och insatser i programområdet såsom Wargön Innovation. Det finns
en integrering av de horisontella kriterierna och en plan i uppföljning av projektet hur de
kommer användas som verktyg för att nå projektets mål. 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 p
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter (om samverkansprojekt)
Energi- och Miljöcentrum i Varberg

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Halland är en välmående region som har en positiv befolkningsutveckling, god hälsa, hög
medelinkomst, hög förvärvsfrekvens och växande lokala marknader. Företagen har generellt en
god tillväxt, främst genom små och medelstora företag i många olika branscher. Däremot pekar
flera studier på att det finns tre barriärer för fortsatt god tillväxt; infrastruktur, boende och
välutbildad arbetskraft. Skall kommunerna lyckas behålla välfärden i en kraftig tillväxt krävs
insatser.
Idag satsar kustkommunerna i Halland stort på att skapa fler bostäder för att bemöta efterfrågan
från marknaden. Regeringen har godkänt flera omfattande infrastruktursatsningar, för både
järnväg och bilvägar som kommer bidra med positiva effekter för resandet i regionen. Däremot
saknas en stark samlingsknut för samarbeten inom kunskapsområdet smarta städer och
samhällen i Halland. Högskolans forskning finns, men själva tillämpningen av kunskapen är
marginell i Halland. För att bygga en attraktiv stad för företagen krävs ett nytt tänk och nya
metoder.
Sedan 2013 har Vinnova, SKL och en rad institut satsat på samordning av innovationsarbete för
hållbara städer. Projektet "Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara,
attraktiva städer" samlar erfarenheter kring vikten av att arbeta tvärdisciplinärt, agilt och att
kommuners viktigaste utmaning är att höja kompetensen kring förändringsledning och det som
kallas innovationsfrågor. I projektet visas hur städer kan utvecklas hållbart i samverkan genom
att implementera nya samverkansmetoder, såsom Living Labs, testbäddar och prototyparbete.
Hållbarhetsarbetet är väsentligt för samhällsbyggandet. Varbergs kommun skall under 2019
anta en hållbarhetsstrategi för hela kommunen, ett styrmedel som kommer att prägla allt arbete,
och vars effekter skall rapporteras in löpande centralt. Kommunen satsar mot att bidra till
agenda 2030-målen. För BAS-projektet betyder detta att samtliga av projektets aktiviteter skall
planeras, genomföras och utvärderas med ”hållbarhetsglasögon”, där projektet kontinuerligt
säkerställer att jämställdhet, miljö och mångfald präglar och styr mot mål och resultat. Metoden
för detta beskrivs i aktivitetsplanen.
Varbergs kommun har utöver omvärldsbevakning nationellt och regionalt genomfört två
förstudier hösten 2018. I det första som kallas "Smart Community" analyseras näringslivs behov
för utveckling. I det andra förprojektet "Varberg i omvärlden" valdes tre teman ut och
målgruppen breddades till att även innefatta civilsamhället. Förstudierna har tillsammans gett
flera insikter som ingår i BAS-projektet:
Insikt 1 - Arbetsmarknadsregionen utvidgas och det finns ett behov av samordning för att nyttja
den fördelaktiga geografiska positionen och hantera komplexitet i en växande stad. Kommunen
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behöver bli bättre på att samverka med näringslivet, akademi och andra samhällsaktörer när
samhällena utvecklas. Det saknas mötesplatser mellan näringsliv och kommun för att arbeta
med framtidsfrågor. Företagen är positiva till att medverka men det krävs planering och att
styrkeområden klustras samman.
Insikt 2 - Generellt behövs det öka kunskapen om hållbarhet och bidra till att skapa
förutsättningar för hur omställning till ett mer energieffektivt Halland kan gå till. Kunskap om
cirkulär ekonomi är låg och där finns stor utvecklingspotential både för offentlig och privat
sektor. I rapporten Global Opportunity Explorer 2019 beskrivs att för att klara
klimatomställningen och leva upp till Agenda 2030-målen har näringslivet 1000 dagar på sig att
anpassa sina affärsmodeller. Kommunen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en
hållbar klimatomställning i Hallands näringsliv.

Omvärld och samverkan
Ett led i att arbeta på en större strategisk spelplan för att främja regionens framtida utveckling
är att Region Halland nu ingått i det dansk-svenska samarbetet Greater Copenhagen Committee
vars syfte är att öka infrastruktursatsningar och andra investeringar i storregionen. Omvärlden
påverkar näringslivet och tvärregionalt samarbete krävs för att påverka framtidens spelregler.
Att bidra till kunskap om hållbar mobilitet i länet och sprida metoder över kommungränserna
kommer främja hållbart stadsbyggande regionalt.
Varbergs stadsutvecklingsprojekt, som är en nyckelfaktor för storregionen Greater Copenhagen,
som pågår i nästan ett decennium skapar stor oro i det lokala näringslivet och det finns risk att
staden förlorar värdefulla investeringar när etableringar uteblir och utvecklingsinvesteringar
skärs ned. Kommunen har en komplex uppgift i att inte bara stötta befintliga företag utan att
rigga för goda förutsättningar för tillväxt och innovation i framtidens Halland.
Det regionala lärosätet, Högskolan i Halmstad, har som ledstjärna att rusta människor för
framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Profilområde
Smarta städer och samhällen vid Högskolan i Halmstad tar sig an utmaningen att utveckla en
smart och hållbar livsmiljö för människor. Smarta städer och samhällen ska stödja ett brett
samarbete vid Högskolan inom forskning och utbildning samt mellan olika
forskningsspecialiseringar där man möter utmaningarna tillsammans med relevanta
intressenter, exempelvis industri, kommuner och region. Profilområdet är tvärvetenskapligt och
bygger på befintliga starka forskningsmiljöer. Tyngdpunkten inom profilområdet ligger på små
och medelstora städer och samhällen. Högskolan ser möjligheter i att utveckla testbäddar i
regionen för att tillämpa forskning och bidra till näringslivsutveckling.
Även RISE institutet, där Näringsliv-och Destinationskontoret (NOD) som ingår i Varbergs
kommun fört dialog med fyra olika avdelningar med varierade perspektiv på samhällsutveckling
framkommer att en hållbar samhällsutveckling kräver nya arbetssätt där offentlig sektor,
näringsliv, civilsamhälle och akademi samverkar för nya innovationer. Goda exempel från andra
nationella projekt innefattar metoder såsom testbäddar, Living Labs och andra prototypprojekt.
RISE institutet projektleder idag den nationella satsningen genom Vinnovafinansiering där 6
stora städer i tillväxt arbetar med innovationsplattformar.
Varbergs kommun samtalar nu med projektledaren för NSIP Nationell samverkan
innovationsplattformarna om att Varberg kan gå in i det nationella nätverket i det som blir fas 3
i arbetet. Varbergs kommun samarbetar redan idag med RISE institutet i två olika
Vinnovaprojekt. Det ena är ett 1-årigt projekt där en kunskap skall byggas upp kring hur man
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kan arbeta med cirkulär ekonomi inom Varberg som kommun för att i nästa steg skapa
förutsättningar att stötta företag i sin cirkulära omställning. Resultatet från detta projekt vill
man arbeta vidare och göra skalbart i Halland i BAS-projektet i arbetspaket "Cirkulär
omställning".
Det andra projektet är en förstudie som genomförs våren 2019 och handlar om att utreda
möjligheten att skapa en testbädd för mobilitet i Varberg. Intervjuer med förvaltningar och
företag pågår och det som framkommit redan nu pekar på goda förutsättningar för en eventuell
test-bädd för hållbar mobilitet. I nästa steg avser NOD väva in delar av det arbetet i BASprojektet i arbetspaket "Hållbar mobilitet". Att påbörja ett utvecklingsarbete i ett förprojekt för
att sedan utveckla och skala upp i ett huvudprojekt ökar möjligheten att investera i rätt
aktiviteter och genom en ökad långsiktighet uppnå fler effekter.
Den strategiska och operativa samverkan som planeras inom BAS skall genomsyras av
hållbarhet, både kopplat till miljö, jämställdhet och mångfald, vilket betyder att hållbarhet skall
utgöra projektets DNA.

Koppling till det regionala näringslivet
Enligt rapporten ”På väg till bästa livsplatsen- Analys till regional utvecklingsstrategi Halland
2035” har Hallands näringsliv stor potential i att öka de kunskapsintensiva näringarna, det vill
säga innovativa tjänster. Såväl regionen som Högskolan i Halmstad har pekat ut hälsoteknik och
smarta städer som väsentliga för regionens framtid. Allt fler startup-bolag i Halland är sprungna
ur hälsoteknik och spetskompetens inom digitalisering. Det pågår ett paradigmskifte då
näringarna omvandlas till att innefatta ökad andel innovativa digitaliseringsbolag som kan
omvandla gamla strukturer till nya. Det innebär ett spännande komplement till en traditionellt
stark tillverkningsindustri och basnäringar såsom trävaror, el-produktion, transport,
besöksnäring och handel.
Varbergs kommun har investerat i en central byggnad som i ansökan kallas "framtidsrum", vars
syfte är att utgöra en naturlig mötesplats mellan kommunens förvaltningar och omvärlden. För
NOD innebär detta en unik chans att skapa närmre dialog med, kompetensutveckla och
samverka med företagen när samhällsutvecklingen pågår. Det finns idag ingen
konceptbeskrivning eller plan för hur arbete med samverkan skall se ut eftersom det aldrig skett
i så stor utsträckning förut. Det finns inte heller tillräcklig kunskap om hur kommunen kan
utveckla proaktiv kommunikation eller metodik för olika former av dialoger. Politikerna har
antagit en hållbarhetsinriktning och en hållbarhetsstrategi skall nu tas fram där "Varberg visar
vägen". Utmaningen är att knyta alla samhällsutvecklande insatser åt samma håll och genom
BAS kan man skapa både en digital (kommunikation), en praktisk (samverkansprojekt) och en
fysisk (framtidsrummet) samhällsutvecklingsarena som bidrar till denna samordning. Hållbart
samhällsbyggande kräver medveten innovativ styrning och ett nytt sätt att organisera för
framtidens samverkan med näringslivet.
Vad som är tydligt utifrån företagens behov är att de efterfrågar en hållbar grundfilosofi, med
smart digitalisering, hållbara mobilitetslösningar och socialt hållbara kvarter. Företagen vill
bidra i att bygga något annat än ett traditionellt etableringsområde. De ser stor potential i att gå
in i samverkan med varandra, att utveckla affärsmodeller där den enas avfall kan bli den andras
resurs. Det handlar om att förändra affärsmodeller för att tjäna mer pengar, samtidigt som
arbetet leder till en ökad attraktionskraft och konkurrensförmåga. Vad som är tydligt är en
rädsla att stadsutvecklings-projektet skall bidra till problem med en rörig byggtid för kunder,
medarbetare och samarbetspartners och därefter inte leda till bättre förutsättningar för tillväxt
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och att kunskapsintensiva företag etableras. För att Varbergs näringsliv skall växa behövs
kunskapsintensiva näringar, och dessa har idag ingen naturlig plats att utvecklas på. Det finns
heller ingen som fasciliterar möten mellan akademi, institut och näringsliv vilket företagen
efterfrågar för att satsa framåt.
NOD har som uppdrag att främja företagsklimatet och utveckla näringsliv och attraktivitet i
destinationen Varberg. Genom att lyssna in de behov och visioner företagen har för ett framtida
attraktivt samhälle att bedriva verksamhet i, ser NOD att det nu handlar om att synka
"traditionellt" näringslivsarbete med samverkansarbete, förändringsledning och ett innovativt
utvecklingsarbete tillsammans med akademi, andra förvaltningar, näringsliv, civilsamhälle och
institut. Innovationer uppstår i mötet mellan kunskapsdiscipliner, och när hela Halland växer,
och Varberg omvandlas i både infrastruktur samt fokus är det läge att våga arbeta med
samverkan för kommunens tillväxt i framtiden.
Agenda 2030-målen är viktiga för både Varbergs kommun och projektets målgrupp; de små och
medelstora företagen. Genom projektets aktiviteter kommer BAS att bidra till att flera hållbara
dimensioner tas på allvar, att integrera arbete med jämställdhet, med miljöarbete och mångfald.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Eu:s strategi för Östersjöregionen hanteras inte i BAS-projektet

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål:
Formera en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka
attraktionen för näringslivet
Projektmål:
Att påbörja omställningen av hur Varbergs kommun med regionala samarbetspartners arbetar
tillsammans med näringslivet i olika satsningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi
och en hållbar samhällsutveckling.
Delmål:
1. Hållbar mobilitet: Skapa förutsättningar att rigga en testbädd för mobilitet för ett
koldioxidsnålt samhällsbyggande, och minska transport och byggnadssektorns
miljöpåverkan.
2. Cirkulär omställning - Att underlätta företags omställning till en koldioxidsnål ekonomi
och skapa innovativa branschkluster för cirkularitet.
3. Samverkansarena smart stad- Formera samverkanslösningar för hållbar
samhällsutveckling med fokus på kreativitet under byggtiden.

Målgrupp(er)
Varbergs kommun har fört dialog i förstudien med närmare tjugo bolag som är eller vill vara
aktiva deltagare i samhällsutvecklingen. Deras inspel kring vad som krävs för att skapa en
hållbar attraktiv stad för företag att växa i har bidragit till projektets utformning och dess tre
huvudspår.
• Inom ”cirkulär ekonomi” kommer BAS-projektet fokusera på att stötta dessa företag
samt många fler som skall identifieras i projektet till cirkulär omställning. Projektet skall
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•

•

också skapa synergier mellan företag som kan klustra samman sina affärsmodeller och
bidra till nya innovationer. Konkret kommer företagen få ökad kunskap om cirkulär
ekonomi, delta på workshops och konferenser, få affärsrådgivning för omställning och
handledas i samverkansmodeller för att skapa affärsidéer tillsammans.
Inom ”hållbar mobilitet” skall BAS-projektet arbeta för att minska byggföretagens
utsläpp och framför allt transporterna i samband med bygget av den nya staden.
Företagen kommer att få handledning och projektet skall bidra till mätetal av
koldioxidutsläpp för att säkerställa att utsläppen minskar med logistiklösningar.
Projektet kommer också påbörja arbetet med en testbädd för mobilitet i Varberg där
mobilitetsföretag kan prova sina affärsmodeller på en ny plats. Projektets aktiviteter
kommer också ge företag i andra branscher inspiration och kunskap om möjligheterna
med en autonom och mer hållbar trafiklösning i Varberg i framtiden och vad detta kan
innebära för deras kunder, leverantörer, anställda i framtiden.
Inom ”Samverkansarena smart stad” arbetar BAS-projektet med att stimulera nya
affärsområden och lösningar som både skapar en attraktiv ny stad men också företagen.
Exempel på aktiviteter kan vara arbeten tillsammans med de kommunala
bostadsbolagen för att skapa 3D-fastighetsbildning med levande, varierande och
mångfald i bottenvåningarna. Arbetet skall vara med cirkulärt fokus, delandeekonomi för
att minska resursförbrukning hos både privatpersoner och företag som etableras där. Ett
annat exempel på aktiviteter kan vara att samla utvecklingsbenägna företag i workshops
och jobba med verkliga case i staden, såsom hur Varberg skall bli mer smart med
digitalisering.

Primär målgrupp är SME företag:
Som beskrivs ovan och i bakgrunden finns det stor potential i att samverka med företag som
befinner sig i områdena för stadsbyggnation i Varberg, samt företag som vill dit. BAS-projektet
involverar företags förmåga att utveckla hållbara affärsmodeller och att ställa om till cirkulär
ekonomi. Projektet bidrar till att samordna klusterverksamhet kopplat till Hallands och
Varbergs styrkeområden, samt arbeta aktivt med affärsutvecklande samverkansmodeller för
företag som kan involveras i logistiklösningar och mindre utvecklingsprojekt kopplat till
stadsutvecklingsprojektet i Varberg.
Sekundära målgrupper:
Aktörer och intressenter i omvärlden som kommer att vara med och skapa innehåll i
samverkansarenan för samhällsutveckling i framtiden, det vill säga aktörer från akademien,
offentliga aktörer såsom Connect, Coompanion och andra som arbetar med företagens
utveckling, och aktörer såsom RISE och scienceparks, civilsamhälle och kommuner.
Exempel på intressenter lokalt:
- Kommunstyrelsens förvaltning och relevanta avdelningar
- Kommunala bolag
Exempel på intressenter regionalt:
- Högskolan i Halmstad (fokusområde ”smarta städer och samhällen”)
- Halmstad kommun
- Region Halland
Exempel på intressenter nationellt:
- TEK/IUC
- RISE institutet
- EMC Energi- och MiljöCentrum Sverige med över 100 medlemsföretag
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Förväntat resultat vid projektavslut
Resultaten är sammanfattningsvis:
• Minska koldioxidutsläpp från SME:s i stadsbyggandet
• Planera för en hållbar mobilitet som underlättar för näringslivets transporter och
tillgänglighet
• Öka kunskap och skapa cirkulär omställning hos SME:s och medverkande aktörer
• Visa goda exempel på cirkulär omställning bland SME:s
• Synka SME:s i kluster för att skapa konkurrensfördelar i Halland
• Påverka aktiviteterna i samhällsbyggandet att bli hållbart och involverande i samarbete
med SME:s
• Forskning tillämpas och sprids i hela länet och till företagen
Andra resultat efter projektet är att medverkande kommuner (Varberg och Halmstad) tränar på
att bli bättre på förändringsledning, på stadsutvecklingsinnovation, på stöd och engagemang, på
systematik och lärandeprocesser och på cirkulär omställning. Efter projektets slut kommer
Näringslivs och destinationskontoret NOD tillsammans med de som medverkat i projektet
arbeta in nya arbetssätt i ordinarie verksamhet för att uppnå:
• Ett mer kunskapsintensivt näringsliv i Halland, med fokus på hållbar cirkulär ekonomi
och hållbar mobilitet.
• En samhällsarena där kunskap och samarbete kring smart och hållbart
samhällsbyggande ökar.
• Skapat en naturlig mötesplats för dialog och samverkan mellan kommunen, näringsliv
och akademi i Framtidsrummet.
• Ökade samarbeten mellan akademi och kommunerna i Halland kring hållbart
samhällsbyggande - Företagen som medverkat har minskat sitt resursanvändande

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet skall inte innebära ett tillfälligt tomtebloss, utan utgöra starten på ett paradigmskifte
där offentlig sektor blir organiserad för att främja innovation och fungerar mer som en
nätverksinteraktiv möjliggörare framför en klassisk byråkratisk organisationslogik. Att lära
bygga smarta samhällen och kunskapen och nätverket i sig utgör en fortsatt fungerande regional
samhällsarena. Projektets effekter skapar konkurrenskraft för Varbergs Kommun och Halland.
Varberg och Halland måste attrahera mer kunskapsintensiva näringar samt utveckla de
områden där det idag finns tillväxtpotential. Genom BAS-projektet kan kommunen kraftsamla
kring dessa styrkeområden och koppla på utveckling genom samarbeten med akademi, institut
och genom att sammanföra företag med liknande mål och utmaningar. Under tre år kommer
kommunen starta processer där intressenter inom olika områden bjuds in och får starta
utvecklingsarbetet tillsamman med ledning av projektets aktörer. Processerna kommer att
knyta an till alla tre delmålen, exempelvis energi-kluster kopplas till smart stad, en hållbar hamn
till mobilitet osv.
Två halländska kommuner utöver Varberg är informerade, Halmstad kommun (via planchefen)
följer projektet som associerad partner och Falkenbergs kommun (via
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samhällsutvecklingsdirektören) har visat intresse av projektets innehåll och resultat.
Långsiktiga effekter:
• En skalbar hållbar logistikmodell för stora stadsutvecklingsprojekt - En framtida stad
med mindre utsläpp
• Cirkularitet som en självklar del i företagsutvecklingen - Efterfrågad samhällsutveckling i
samverkan med omgivande näringsliv för människor och företag
• Ökad kunskap i länet om hur man skapar smarta samhällen
• Nya relationer och samarbeten mellan kommuner i länet
• Högskolan får en naturlig testbädd och samverkanspartner i norra Halland

Organisation och genomförande
Projektorganisation
I samtliga arbetspaket kommer projektet ta en roll som koordinerande part. Både då det gäller
att arbeta med företagens cirkulära omställning, hållbar mobilitet och att skapa en
samhällsarena för en smart stad är det projektets aktiviteter som skapar progression i
affärsutvecklingen. Progression i klusterskapande och i processer som utvecklar styrkeområden
och nya kunskapsintensiva näringar. Utan projektets processledning och koordinerande roll
skapas inte de konkurrensfördelar som företagen kan få nu genom BAS.
Projektledning:
Varbergs Kommun, avdelning Näringslivs- och destinationskontoret NOD är projektägare.
Projektledare, projektekonom och 2 projektkoordinator.
Projektorganisationen är tänkt att fungera med en övergripande koordinerande projektledare
som ansvarar för helheten, men som samarbetar nära med delprojektledaren. Även de två
projektkoordinatorerna har stora egna ansvarsområden och kommer i sin tur att samarbeta
med externa konsulter som stärker upp arbetspaketens resultat.
Projektet BAS har stark koppling till stadsutvecklingsprojektet (Farehamnen, järnväg/tunnel
och ny stadsdel) i Varbergs Kommun. Fler förvaltningar kommer att involveras i BAS. Utsedda
projektstöd är trafikplanerare på Hamn- och gatuförvaltningen, hållbarhetsstrateg på
Samhällsutvecklingskontoret och projektledare för verksamhetsområdet Norra västerport i
stadsutvecklingsprojektet.
Samverkanspartner:
EMC - Energi- och MiljöCentrum är huvudansvariga för arbetspaketet cirkulär ekonomi och
delar av arbetspaket hållbar mobilitet och medverkar med expertis inom hållbarhet och grön
ekonomi i hela projektet.
För att möjliggöra utveckling inom de områden som kommit fram ur förstudien och i dialog med
akademi och institut krävs en samverkanspartner som har mångårig erfarenhet av
hållbarhetsarbete, att bedriva komplexa samverkansprojekt, att redovisa EU-projekt. Det krävs
även en partner som kan bidra med koordinering, processledning och företagsnätverk i hela
regionen, vilket Varbergs kommun behöver. EMC Energi- och MiljöCentrum är en optimal
samverkanspartner för att kunna uppnå önskade resultat och effekter i BAS-projektet.
Offentlig medfinansieringspartner:
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Högskolan i Halmstad kommer att medverka i BAS med investering i tid, som offentlig
medfinansiering i annat än pengar. Kontaktperson är Programchef profilområde smarta städer
och samhällen.
Associerade intressepartner:
Avdelningen Samhällstrategisk planering i Halmstad Kommun kommer att följa BAS för att ta del
av ny kunskap och skapa kontakter för stadens kommande stadsutveckling. Halmstad kommun
kommer att vara med i BAS som en associerad intressepartner, alltså medverka i öppna
aktiviteter men inte som formell partner.
Referensgrupp:
Består av personer med relevant kunskap och nätverk som stärker projektets måluppfyllelse.
Gruppen är inte tillsatt vid ansökningsdatum utan skall tillsättas inför projektstart. Önskvärda
kompetenser:
- Högskolan i Halmstad "akademin för informationsteknologi samt Akademin för ekonomi,
teknik och naturvetenskap". Forskningsinriktning Smart city.
- Region Halland "Avdelning Utveckling och tillväxt"
- Halmstad Kommun, Strategi och utredningsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
- Varbergs Kommun, samhällsutvecklingskontoret i. Hållbarhetsstrateg ii.
samhällsutvecklingsdirektör iii. Stadsutvecklingsprojektet
- RISE - experter inom hållbarhet och samhällsinnovationer, stadsutveckling och mobilitet.
Företagsrepresentanter

Arbetssätt
De tre samarbetspartners i BAS har kompletterande verksamheter, kunskaper och fokus men
möts i ett gemensamt mål att formera en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling för att
bidra till näringslivets tillväxt. Projektet kan inte genomföras enligt plan utan en av de tre
parterna, alla tre delar har avgörande roller för projektets resultat. Mervärdet är just dessa
kompletterande roller som överlappar varandra men också utvidgar varandra. Styrningen mot
gemensamma mål är väsentligt och säkerställs av projektledaren genom de planerade mötesforum som beskrivs nedan. Projektet skall kontinuerligt speglas av en följeforskare som
sammanställer progressionen i projektet, och detta material skall användas för att
projektgruppen skall göra kontinuerliga reflektioner tillsammans kopplat till mål, resultat och
effekter.
Projektledning NOD:
- Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt plan och håller kontakten
med handläggare på Tillväxtverket och Region Halland.
- Projektekonomen sköter rapportering och kvalitetssäkrar upphandling
- Kommunikatören säkerställer att öka kännedom om aktiviteter och resultat
- Projektkoordinatorerna bistår i genomförande av aktiviteterna
Samverkanspartner EMC:
- EMC:s projektledare rapporterar till den övergripande projektledaren och
projektekonomen på NOD.
- Projektkoordinator bistår i utveckling av innehåll i arbetspaketen och koordinera
projektaktiviteter.
- EMC har ekonomistöd via extern redovisningsfirma.
Offentlig medfinansieringspartner:
Högskolan i Halmstad "profilområde smarta städer och samhällen" kommer att vara
delaktiga främst i delarna som berör kompetensutveckling och regionalt lärande genom att
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dels bistå med kunskap och tillämpad forskning. Projektledaren för BAS projekt har
återkommande avstämningar med högskolan kring projektets planering för att inkludera
dem i relevanta aktiviteter.
Arbetssättet följer en projektlogik där i varje arbetspaket jobbar projektets organisation
med resultatmål, effektmål på kort och lång sikt.
Strategimöten: Helheten koordineras av NOD genom att projektgruppen, bestående av
Projektledaren, Projektkoordinator och ekonom från NOD, tillsammans med Projektledning
och projektkoordinator från EMC träffas på "Strategimöten" ungefär var tredje vecka.
Fokusmöten:
När det sker möten som berör något av de specifika spåren i BAS kallas det "fokusmöte
mobilitet", "fokusmöte Cirkulär ekonomi" och "fokusmöte smart stad". Dessa utformas mer i
process med löpande samverkansprojekt som levererar på aktivitetsmålen.
Referensgruppsmöten:
Avstämningar sker kvartalsvis med externa viktiga samarbeten som kan spegla och ge input
till pågående projektutveckling i BAS. Projektet följs av följeforskare som medverkar på
utvalda möten och även i vissa delprojekt i de tre huvudspåren. Detta för att möjliggöra
justeringar i satsningar och följa upp effekter och indikatorer.
Projektet kommer också följas av personer som säkerställer hållbarhetsarbete och
jämställdhet och bistår med kompetens för att integrera detta i samtliga spår. Inom ramen
för förprojektet "Smart Community" upphandlades GOEQUAL för att analysera NODS
utgångsläge ur ett jämställdhetsperspektiv och leverera rekommendationer för projektets
jämställdhetsarbete i praktiken i kommande huvudprojekt.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Följeforskaren kommer att få i
uppdrag att samla in metodik och
analysunderlag under projektets gång
och sammanställa resutatet i form av
korta artiklar. Dessa kommer att
spridas i lämpligt format, exempelvis
som kort intervju via LinkedIn eller
andra sociala kanaler, eller som
artiklar som projektet lanserar på
hemsidor. Målgrupperna i dessa
kanaler är andra aktörer som arbetar
med utveckling inom offentlig sektor.
BAS ger underlag till Best practise
stories som strategiskt kan delas i
näringslivet, vilket matchar Varbergs
platsvarumärke Varberg Inspirerar.
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Aktivitet

Beskrivning
Samverkan med andra kommuner:
- Näringslivschefsgruppen i Halland
- Aktörsnätverket via Region Halland
Spridning kommunikation:
- Kommunens kanaler (hemsidor och
sociala media)
- Referensgruppens och målgruppens
kanaler
- Kommunens event såsom
Varbergsmorgon, Näringslivsdagen
samt EMCs, Öppna - företags
aktiviteter.
- Nätverkande på de Halländska
kommunernas näringslivsträffar
- Spridning i RISE nätverk för
Cirkulär Omställning, SMF
-nätverk och seminarier.
Projektet kommer satsa på film som
pedagogiskt spridningsmaterial, och
då med fokus på näringslivets
framsteg och samverkan med
kommun och andra aktörer. Projektet
avser att lyfta goda exempel på hur
företag lyckas med cirkulär
omställning, hur fastighetsägare
samverkat med boenden för att skapa
trygghet i bostadsområden osv.
"Framtidsrummet", vår tilltänkta
mötesplats och nav för arenan för
hållbar samhällsutveckling, kommer
att vara en levande utställning för de
som vill veta mer och engagera sig i
samhällsbyggandet kommande
decenniet. Projektet BAS kommer att
genomföra mycket av kommunikatva
insatser och möten i den lokalen för
bästa spridning. Slutligen kommer
resultat, senaste forskning från
institut och högskolor och goda
exempel att spridas på de
mötesplatser som skapas inom ramen
för projektet. Helheten beskrivs i en
slutrapport.
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Avslutsarbete

BAS kommer att gå in i avslutningsfas
före sommaren 2022. Fokus kommer
då att ligga på att sammanfatta
resultat från projektets perioder och
paketera detta för spridning, främst
genom storytelling i digitalt format,
artiklar och film.

2022-06-01 2022-09-30

179 269

Utvärdering och
lärande

Projektet kommer att drivas i
samverkan med en följeforskare som
kontinuerligt speglar
projektledningen och reflekterar
kring resultat och måluppfyllelse.
Tanken med en löpande utvärdering
är att möjliggöra justeringar på vägen
och på så vis använda tjänsten som en
kvalitetssäkrande kompass. BAS
genomför kontinuerligt mötesplatser
där kunskap och perspektiv kan
utbytas, både i enskilda arbetspaket i
projektet, i möte med referensgrupp
och större arrangemang och utbyten
där associerade partner, Halmstad
Kommun, region Halland och andra
intressenter är med.

2019-11-01 2022-09-30

455 337

Cirkulär omställning

Inom arbetspaketet cirkulär
omställning finns två huvudspår för
att skapa lösningar på kort sikt och på
lång sikt:
1) Hållbar affärsutveckling genom
cirkulär omställning är nödvändigt
om näringslivet och samhället skall
utvecklas hållbart i framtiden.
Kontinuerlig kartläggning över vilka
förutsättningar som krävs hos
näringsliv för att implementera
cirkulära affärsmodeller, specifikt
med tyngdpunkt på affärsinnovation
skall genomföras och insatser där
extern expertis hjälper företagen i rätt
riktning. I vissa fall kan det visa sig att
ett företag kan uppnå exempelvis
energieffektivisering eller
samordningsvinster digitalt eller
liknande i samarbete med andra
bolag. Då flyttas aktiviteten över i
klusterskapande processer nedan.
Hur aktiviteten skall mätas: - Antal

2019-10-01 2022-06-10

1 255 929
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SME som fått ökad kunskap inom
cirkulär ekonomi - Antal SME som
påbörjat handlingsplan för att ställa
om till cirkulär ekonomi.
2) Klusterskapande för att möjliggöra
symbios och nya samverkansformer.
Varbergs Kommun behöver en
samlande arena där
kommunorganisationen bygger
hållbara samarbetsstrukturer med
omvärlden. Cirkulär ekonomi finns
sällan på agendan i
beslutsprocesserna och samhället
saknar strukturer för att stimulera
cirkulärt agerande i vardagen. Det
saknas idag arenor där det offentliga,
medborgare och näringsliv möts.
Visionen är att i förlängningen skapa
ett nav och plattform för samhälle,
medborgare och näringsliv vars syfte
är att utmana och driva på
utvecklingen för cirkulär omställning.
Nu har Varberg möjligheten att
utveckla testbäddar i takt med att
stadsutvecklingsprojektet pågår.
Klusterskapandet leder till en
samverkansmodell för
incitamentsstruktur och
förutsättningar för att etablera fysiska
samverkansformer i kommunen. Hur
aktiviteten skall mätas: - Antal kluster
med minst 3 SME för hållbar
omställning och utveckling.
Omvärldsbevakning resa till
exempelvis "The Pink" i Umeå
och Wargön Innovation.
Modeller, verktyg och
lösningar för företags
omställning

Digital plattform för cirkulär
omställning i Halland. Konsulter experter inom cirkulär ekonomi och
materialkostnader till prototyper.

2019-10-01 2022-06-10

605 806

Klusterskapande
mellan SME kopplat
till våra
styrkeområden

Externa tjänster för koordinering av
företagskluster, mötesplatser,
material.

2019-10-01 2022-06-10

650 123
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Hållbar mobilitet

Inom arbetspaketet hållbar mobilitet
finns två huvudspår för att skapa
lösningar på kort sikt och på lång sikt:
1) Att utveckla en hållbar
logistiklösning för transporter vid
byggandet av den nya
järnvägstunneln under Varberg och
byggandet av det nya
stadsutvecklingsprojektet Västerport.
Det gäller också logistikflöden och
utveckling av Hallands Hamnar som
finns både i Varberg i Norr och
Halmstad i söder. Insatserna syftar till
att minska koldioxidutsläppen,
transportkostnaderna och
trafikstockningarna som orsakas av
ett stort antal leveranser, och
underlättar processen för
byggprocessen av enskilda projekt.
Kommunen kan ta en samordnande
roll för alla dessa projekt tillsammans
med EMC som har gedigen kunskap i
samverkansprocesser och
hållbarhetsarbete. Med ytterligare
samverkan mellan enskilda
konstruktörer, backup med akademi
och institut kan en innovativ
logistiklösning mejslas fram. Möjlig
anslutning till befintligt
kommunikationsnät med lokala
företagare och intressenter som
berörs av byggandet skall analyseras.
Nära samverkan med forskare från
olika lärosäten, med kunskaper inom
energieffektivisering, mobilitet och
transport. Hur aktiviteten skall mätas:
- Deltagande byggare som fått mark:
50% av byggarna deltar i
föreläsning/workshop - Minska
transporterna inom byggplatsen med
minst 10% - Minska Avfallet mot en
genomsnittlig byggplats med minst
10% - Minska CO2 utsläpp mot en
genomsnittlig byggnad 2017 med
minst 10 %
2) I samverkan med institut och
forskare se över möjligheter att
använda Varberg som en unik

Sida 15 (21)

Tillväxtverket

2019-10-01 2022-06-10

1 645 149

version 1.0 160222

testbädd för hållbar mobilitet i
Sverige. Två nuvarande svenska
piloter och demonstrationer för
autonom teknik finns i Stockholm och
Göteborg. Dessa testbäddar har
placerats utanför stadens centrum, på
platser med låg trafiknivå och
begränsad allmän exponering.
Mobilitetsutvecklare har angett
behovet av långsiktiga, fleråriga
implementeringar i komplex trafik för
att vidareutveckla sina produkter.
Genom att införa autonom teknik i
centrum av en liten stad, det finns nya
möjligheter att förstå hur invånarna
skulle anpassa sig till att använda
denna nya teknik. Varberg hoppas
genom att facilitera en testbädd, att
kunna involvera teknikutvecklare och
introducera dem tillsammans med
företagen och förbättra deras
mobilitetsprodukter, både digitala och
fysiska, i en verklig situation.
Initiativet kommer att användas för
att utveckla en testbädd där ny
kunskap och produktion kommer att
öka värdet till aktörer av ny hållbar
mobilitet i stadsplanering i Sverige
och utomlands. Lokalt bör tillgången
till denna testbänk stimulera
innovationsaktivitet och
kommersiella investeringar i staden
Varberg, erbjuda boende större
rörlighet tillträde och dra nytta av
lokal industri.
Eftersom denna testbädd skall
etableras för varaktighet bortom sex
till tio år finns stark potential för att
testa lösningar som kommer att
adressera minst fyra av de sjutton
Agenda 2030 målen: Mål 3: Säkra
hälsosamma liv och främja
välbefinnande för alla, i alla åldrar.
Mål 9: bygga icke-rigid infrastruktur,
främja inkluderande och hållbar
industrialisering och främja
innovation. Mål 11: Gör städer och
mänskliga bosättningar inkluderande,
säkra, icke-rigid och hållbara. Mål 13:
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vidta brådskande åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser. Hur aktiviteten
skall mätas: - Antal praktiska
mobilitetstester genom BAS - Antal
förbättrade mobilitetslösningar
Hållbara
logistiklösningar

Externa tjänster för konsulter kopplat
till framtagande av hållbara
logistiklösningar. Möteskostnader,
material och licenskostnad för
logistikprogram.

2019-10-01 2022-06-30

869 392

Testbäddar för
mobilitet

Externa tjänster för arbete med
utveckling av funktionell testbädd,
tillhörande material.

2019-10-01 2022-06-10

775 757

Samverkansarena
Smart stad

Inom arbetspaketet Samverkansarena
smart stad finns två huvudspår för att
skapa lösningar på kort sikt och på
lång sikt:
1) Utveckling av koncept och innehåll
i en fysisk mötesplats kring hållbar
samhällsutveckling. Som beskrivits
ovan är det väsentligt i
samhällsbyggandet att främja
klusterskapande och fokus på att
förstärka styrkeområden i regionen
och kommunen. Företag samverkar
gärna, men ser behov av samordning
och av extern kompetens. Utmaningen
är att serviceförvaltningens
investering endast innefattar värme,
belysning och en basal upprustning
(färg, eluttag, larm, uppdatering
pentry) men specialutrustning för
kommunikation, digitalisering,
workshop/mötesmaterial eller annat
som kan underlätta medborgardialog
saknas. Konceptutveckling för
samverkansmodeller kommer att
behöva utvecklas löpande för att
synka med näringslivet. I BASprojektets aktivitetsplan listas en
mängd möten, workshops,
dialogforum och framför allt
kommunikation av innehåll och
visualisering av planerna tillkommer.
För att skapa en positiv bild av
stadsutvecklingsprojektet är det

2019-10-01 2022-09-30

1 300 660
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viktigt att involvera målgrupper och
minska påverkan för företag som hade
kunnat drabbas av konkurser om inte
tillfälliga insatser görs. Hur aktiviteten
skall mätas: - Antal
gränsöverskridande möten mellan
kommun, akademi, institut och
företag
2) Testbäddar och Living Labs i
stadsutvecklingen blir väsentligt för
att möjliggöra skarp
samhällspåverkan. Under byggtiden
av stadsutvecklingsprojektet kan man
genom att involvera olika målgrupper
skapa en dynamisk progression med
hållbarhet som röd tråd där staden
utformas utifrån omvärldens inspel. I
den här aktiviteten skall ett
förvaltningsövergripande nätverk
arbeta tillsammans med akademi och
institut för att skapa stad, och
kreativitet under byggtiden. I området
Norra Västerport som idag pekas ut
som ett potentiellt stationsnära
verksamhetsområde finns potential
att tänka nytt för staden och för
regionen. Här kan det utvecklas
infrastruktur och byggnation som
stärker företagskluster, exempelvis de
kluster som samverkar för cirkulär
omställning. Men det kan också vara
kunskapskluster kopplat till
Högskolan i Halmstad, andra institut
och konsultbolag kring
forskningsområdet Smart Stad. I
Halmstad finns ett sedan tio år
etablerad hälsoteknikcentrum. Det
finns möjligheter inom ramen för
BAS- projektet att tillsammans med
EMC, Högskolan och andra ta de första
stegen mot en motsvarande hubb för
Smarta städer och samhällen. Detta
skulle bidra till en ökad
kunskapsutveckling och innebära
attraktion för personer med högre
utbildning till Varberg.
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Hur aktiviteten skall mätas:
- Antal gränsöverskridande nya
projekt och processer och
klusterformeringar mellan kommun,
akademi, institut och företag
Beskrivning av ord:
-Living Labs (LLs) are defined as usercentered, open innovation ecosystems
based on systematic user co-creation
approach, integrating research and
innovation processes in real life
communities and settings.
-En testbädd är en fysisk eller virtuell
miljö där företag, akademi och andra
organisationer kan samverka vid
utveckling, test och införande av nya
produkter, tjänster, processer eller
organisatoriska lösningar inom
utvalda områden.
-En prototyp en förlaga eller
testmodell som används vid
utvecklingen av en produkt, en tjänst
eller process. Den skall underlätta
kommunikation och visualisering av
idéer, undersöka olika lösningar, väga
fördelar mot nackdelar samt att
upptäcka brister och fallgropar innan
den sätts i produktion.
Utveckling fysisk
mötesplats och dess
innehåll

Externa tjänster, konceptutveckling
för att involvera olika målgrupper i
samhällsutvecklingen, exempel på
material och investeringar kan vara
pedagogiskt material, modeller,
visuella hjälpmedel och möbler för
mötesplatsen, även hyra för extern
lokal.

2019-10-01 2022-09-30

704 956

Testbäddar och Living
labs i vår
stadsuteckling

Extern tjänst såsom animeringar,
visualiseringar, data till 3D-skrivare
samt investeringar i form av 3Dskrivare med material och digitala
skärmar.

2019-10-01 2022-09-30

595 704

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

Värde
5

Måttenhet
Företag

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

5

Företag

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

30

Företag

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart)
- Omsättning i små och medelstora miljöföretag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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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
189 525
128 000
22 500
17 000
121 451
478 476
478 476

2020
758 100
456 000
57 000
145 000
485 806
1 901 906
1 901 906

2021
758 100
388 800
63 000
115 000
485 806
1 810 706
1 810 706

2022
568 575
200 000
45 500
120 000
364 354
1 298 429
1 298 429

Totalt
2 274 300
1 172 800
188 000
397 000
1 457 417
5 489 517
5 489 517

21 450
21 450
499 926

79 200
79 200
1 981 106

21 450
21 450
1 832 156

0
0
1 298 429

122 100
122 100
5 611 617

2019

2020

2021

2022

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
Högskolan i Halmstad
Total offentligt bidrag annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Varbergs kommun
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Energi och MiljöCentrum
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

Totalt

21 450
21 450

79 200
79 200

21 450
21 450

0
0

122 100
122 100

63 750
125 000
188 750
210 200

567 500
450 000
1 017 500
1 096 700

580 000
380 000
960 000
981 450

288 750
300 000
588 750
588 750

1 500 000
1 255 000
2 755 000
2 877 100

40 000
40 000
40 000

180 000
180 000
180 000

160 000
160 000
160 000

110 000
110 000
110 000

490 000
490 000
490 000

2019
249 726

2020
704 406

2021
690 706

2022
599 679

Totalt
2 244 517

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 21 (21)

Tillväxtverket

40,89%
40,00%
40,00%
51,27%
8,73%
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Öka övergångarna till arbete eller studier
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier,
mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 10 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands
län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Aktuell utlysning är en ny omgång av den tidigare utlysningen från 2018, ”Öka övergångarna till
arbete eller studier”, diarienummer 2018/00187.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att kvinnor och män som
står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmar sig arbetsmarknaden.
Särskilt prioritet ges till grupper som har utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden, såsom
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med
aktivitetsersättning och långtidsarbetslösa.
Insatserna ska bidra till att kvinnor eller män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i
arbete eller studier.
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och
medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i
arbetslivet och deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar
redan pågående verksamhet och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Utlysningen pågår mellan 14 januari 2019 och 6 mars 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 augusti 2019 och senast den 1 oktober
2019. Slutdatum för projekten är den 30 juni 2022.
Under ansökningsprocessen ska kontakt tas med Svenska ESF-rådets regionala
samordnare för återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt
utlysningens krav.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner och 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
Aktuell utlysning genomförs inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom
programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står
långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Investeringar genomförs inom investeringsprioritering 8.1.
I den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige har sex utvecklingsbehov i
regionen identifierats som är kopplande till det nationella programmet. Den aktuella utlysningen
berör främst ett av utvecklingsbehoven; en mer inkluderande arbetsmarknad. Inom området
prioriteras insatser som skapar förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna etablera sig på,
återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga. 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.
Läget på arbetsmarknaden i Sverige är starkt och arbetslösheten fortsätter att minska. Parallellt
med den positiva utvecklingen har dock fler grupper svårigheter att komma in på
arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarkandsrapport är de grupper som riskerar
ökad risk för långa tider av arbetslöshet personer som saknar gymnasieutbildning, är
utomeuropeiskt födda och/eller har en funktionsnedsättning, samt äldre personer, 55–64 år
(Arbetsförmedlingen, 2017).
Utvecklingen på arbetsmarknaden i Västra Götalands län överensstämmer med den nationella
bilden. Enligt höstens prognosrapport från Arbetsförmedlingen är arbetslösheten i Västra
Götaland mycket låg bland grupper med stark ställning på arbetsmarknaden, medan en allt större
del av de arbetslösa utgörs av grupper med svag ställning. Detsamma gäller för Halland där
arbetslösheten i länet generellt är låg, men med stora skillnader mellan olika grupper
(Arbetsförmedlingen, 2017).
En allt större del av inskrivna arbetslösa utgörs således av grupper med svag ställning på
arbetsmarknaden. Med rätt insatser kan dessa grupper möta kompetensbehov och efterfrågan på
arbetskraft. Även arbetsgivare bör ta större ansvar och bidra till dessa gruppers etablering på
arbetsmarknaden. Bland de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden återfinns
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personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med
aktivitetsersättning och långtidsarbetslösa. Det är i huvudsak dessa målgrupper som omfattas av
föreliggande utlysning, även om det inom ramen för utlysningen finns möjlighet att inkludera unga,
nyanlända samt personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till
arbete.
Målsättningen för arbetsmarknadspolitiken har varit att öka andelen som övergår till arbete eller
studier bland individer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Enligt
redovisad statistik i rapporten Situationen på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning 2017 uppger ungefär 10 procent av befolkningen i åldern 16–64 att de har
en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, vilket motsvarar ca 600 000
personer. Kvinnor bedömer i högre utsträckning än män att deras funktionsnedsättning medför
nedsatt arbetsförmåga. Åldersstrukturen bland personer med funktionsnedsättning skiljer sig från
den i befolkningen totalt, med en större andel i åldern 50–64 år (Arbetsförmedlingen, 2017).
Aktivitetsersättning är den ersättning som ges av Försäkringskassan för den som är ung (18–29
år) och som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom,
skada eller funktionsnedsättning. Många unga med aktivitetsersättning är utan sysselsättning i
långa perioder, vilket kan bero på att det saknas insatser för dem som står längst från
arbetsmarknaden. Bristen på aktiviteter kan leda till passivitet och inlåsning i
aktivitetsersättningen, samt att individerna riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden
(Riksrevisionen, 2015).
Sysselsättningsgraden bland äldre i arbetskraften är hög och personer över 55 år som har ett
arbete har ofta en stark ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt är denna grupp en omfattande
del av de långtidsarbetslösa. Det skulle kunna tolkas som om att personer äldre än 55 år som
hamnar i arbetslöshet tenderar i större utsträckning att hamna i långtidsarbetslöshet. Individer
som varit i arbetslivet länge och som blir arbetslösa efter 55 år kan ha kunskaper och erfarenheter
med sig som inte alltid inskaffats genom utbildningssystemet. Då individen ska söka arbete kan
det saknas bevis eller dokumentation på kunskaperna. Det kan därför vara relevant att för
målgruppen få korta utbildningsinsatser eller validering av kunskapen.
Det finns en risk att individer från ovannämnda målgrupper hamnar allt längre ifrån
arbetsmarknaden. Sannolikheten att hitta ett arbete minskar med tiden som arbetslös och
därigenom ökar risken för ett långvarigt utanförskap. Vid utformandet av Socialfondsprogrammet
har det därför varit centralt att motverka en sådan utveckling och därför betonas vikten av att
skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv där människors potential tas tillvara och utvecklas under
hela arbetslivet.

Utlysningens inriktning
Projekt inom utlysning aktuell utlysning ska bedrivas i region Västsverige, som omfattar Västra
Götalands och Hallands län.
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Insatserna ska riktas till kvinnor och män (15–64 år) som är arbetslösa eller som står långt ifrån
arbetsmarknaden och:
-

har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

-

är mellan 18 och 29 år och erhåller aktivitetsersättning

-

är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)

Det är i huvudsak ovanstående målgrupper som omfattas av utlysningen, även om det finns
möjlighet att inkludera unga, nyanlända samt personer som är eller har varit sjukskrivna och har
behov av stöd för återgång till arbete i projekten.
Förväntade resultat och effekter av projekten inom utlysningen
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som underlättar etablering i arbetslivet
och ökar deltagandet i utbildning för kvinnor och män.
-

-

Projekten ska leda till att kvinnor och män med en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och som står långt ifrån arbetsmarknaden, kommer i arbete,
närmar sig arbetsmarknaden eller utbildning.
Projekten ska leda till att minska utanförskapet genom ökad sysselsättningsgrad för unga
kvinnor och män (18–29 år) som erhåller aktivitetsersättning.
Projekten ska leda till att långtidsarbetslösa kommer i arbete, närmar sig
arbetsmarknaden eller studier.
Projekten ska leda till nya eller beprövade metoder och/eller samarbetsformer mellan
berörda aktörer och sektorer prövats eller utvecklats.

Insatserna bör ha fokus på individanpassade lösningar och utgå från deltagarnas individuella
behov och förutsättningar. Metoder med syftet att bryta könssegregerade arbetsroller och bredda
yrkesvalen för kvinnor och män är viktiga.
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en förutsättning för att nå fram till fungerade lösningar hur kvinnor och mäns ställning på
arbetsmarknaden kan stärkas. Samverkan är därmed ett viktigt inslag i projekten och insatser
som innefattar en bred, utvecklad och relevant samverkan efterfrågas. Viktiga projektaktörer är
Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan och andra berörda myndigheter,
arbetsmarknadens parter, näringslivet och aktörer inom den ideella sektorn, t.ex. den sociala
ekonomin.
Det finns också möjlighet att inom projekten tillhandahålla insatser för arbetsgivare eller
projektpersonal, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka målgruppens
etablering i arbetslivet. Det kan till exempel handla om medverkan i metodutveckling eller
kompetensutveckling som rör en viss metodik inom ramen för ett projekt. För att stärka
arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbete eller praktik, kan utbildning av personal i exempelvis
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handledning eller arbetsledning ha betydelse. Insatserna ska syfta till att medföra ett mervärde för
projektdeltagarna.
Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 14 januari 2019 och den 6 mars 2019. Tänk på att utlysningen
stänger klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar
göras. Däremot kan Svenska ESF-rådet komma att begära förtydliganden från den sökande
under beredning av projektansökan.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 augusti 2019 och senast den 1 oktober 2019. Slutdatum för
projekten är den 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 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.
Kontakt med Svenska ESF-rådet under ansökningsprocessen
Under ansökningsprocessen ska kontakt tas med Svenska ESF-rådets regionala samordnare för
återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt utlysningens krav.
Resultatbaserat arbetssätt
Svenska ESF-rådet har beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management), vilket innebär att alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade
resultat synliggöras. I samband med ansökan ska därför sökanden ta fram en förändringsteori
som biläggs ansökan. Här finns mallen för förändringsteorin.
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Mer information och stöd om ett resultatbaserat arbetssätt finns här: Att säkra Europeiska
socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
Horisontella principer
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondens projekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper
och prioriteringar genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom externt
stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problemanalys, aktiviteter i projektet beaktar
jämställdhetsperspektiv i enlighet med analysen, och att jämställdhetsperspektivet finns med i
utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar jämställdhetsperspektivet i sin
verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på
arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav, i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering. Standarden som helhet kan du läsa här.
1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras med
utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde och
målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Vi rekommenderar metoden 4R som stöd i genomförandet av
analysen.
2. I ansökan ska egna jämställdhetsmål anges som visar hur projektet ska bidra till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
3. I ansökan ska indikatorer specificeras för uppföljning av jämställdhetsmålen.
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan identifierade
jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys, mål, aktiviteter, resultat
och effekter.
5. I ansökan ska tillgången till jämställdhetskompetens beskrivas. Saknas kompetens internt ska
stödstrukturer användas, alternativt läggs kostnaden för externa experter in i budgeten.
6. I ansökan ska beskrivas hur jämställdhetskompetens säkras vid upphandling av utbildningar
och utvärdering.
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7. I ansökan ska beskrivas hur mål/resultat/effekter för jämställdhet ska följas upp internt och
åtgärdas om de inte följer plan.
8. I ansökan ska beskrivas hur mål/resultat/effekter för jämställdhet ska utvärderas externt.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet, och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
Svenska ESF-rådet har utvecklat en standard för tillgänglighetsintegrering, som ett stöd i
utvecklingen och genomförandet av projekt. Den kan du läsa här.
Lika möjligheter och icke-diskriminering
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 för att förhindra diskriminering och främja lika
rättigheter kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att det i projekten ska finnas
en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering och att denna kunskap
används i utformning och genomförande av projekten. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och
metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är
att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om
diskriminering används i utformning och genomförande av projekten.
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:
1.
minimerar sina utsläpp av växthusgaser
2.
använder sig av förnybar energi
3.
är energieffektiva
Rent konkret kan det handla om att utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med
resor och i upphandlingar. För att ytterligare främja Europa 2020-strategins klimat- och energimål
rekommenderas projekt att själva beakta insatser kring hållbar utveckling.
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Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna som är
aktuella i denna utlysning är att:
-

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

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

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

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

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

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

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

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

uppföljning av resultat och effekter
uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet
färdigställande av slutrapport
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 säkerställa att alla kostnader som behövs för att driva projektet
finns med i budgeten.
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för
personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på
40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning
och lönekostnader under Bidrag i annat än pengar samt eventuella kostnader av
regionalfondskaraktär.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 2019-1 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

10

Beslutsdatum
2019-01-14
Diarienummer
2019/00028

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 t.ex. är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av projektansökan.
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

11

Beslutsdatum
2019-01-14
Diarienummer
2019/00028

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 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 utlysningens syfte 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.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga genom 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
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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 2019–1 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 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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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Ökade övergångar till arbete och studier för unga
(15–24 år)
Nu kan ni 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 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands
län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Aktuell utlysning är en ny omgång av den tidigare utlysningen från 2018, ”Ökade övergångar till
arbete och studier för unga (15–24 år)”, 2018/00186.
Syftet med utlysningen är att underlätta ungas etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras
deltagande i och fullföljande av utbildning. Målsättningen är att stödja ungdomarna så att de ska
kunna komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
Målgrupp är unga mellan 15–24 år som är arbetslösa eller befinner sig mellan studier och arbete.
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, 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
verksamhet och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Utlysningen pågår mellan 14 januari 2019 och 6 mars 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 augusti 2019 och senast den 1 oktober
2019. Slutdatum för projekten är den 30 juni 2022.
Under ansökningsprocessen ska kontakt tas med Svenska ESF-rådets regionala
samordnare för återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt
utlysningens krav.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för socialfonden
genomförs i åtta regioner och 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 att en del unga har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten för unga har sjunkit i Sverige sedan socialfondsprogrammet
skrevs, men trots de senaste årens konjunkturförbättringar har ett antal grupper av ungdomar
fortsatt svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Detta gäller främst ungdomar som har
en nedsatt arbetsförmåga, som saknar en fullständig gymnasieutbildning eller som är födda
utanför Europa.
Situationen för unga utanför arbete och studier är många gånger komplex. Unga som med skilda
levnadsöden har hamnat utanför på grund av olika faktorer som exempelvis sociala problem,
problematiska hemförhållanden, missbruk, kriminalitet, sjukdom, funktionsnedsättning, mobbning
och diskriminering. Det handlar om sociala, psykiska och funktionella problem som gjort att de
hamnat fel under skoltiden och därför hoppat av skolan, eller att de i övergången mellan skola och
arbetsmarknad hamnat fel (SOU 2003:92).
Uppväxtvillkor, familjesituation samt ungas psykiska och fysiska hälsa har betydelsen för
deltagande i utbildning och etablering i arbetslivet. Den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt
hos unga kvinnor och hos unga som varken arbetar eller studerar. Delbetänkande av
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar pekar på att några av de största
utmaningarna är bristande samordning och helhetssyn i arbetet med denna grupp. Det leder till
otydligt och rörigt stöd och ofta kortsiktiga insatser, vilket blir problematiskt för unga som har
omfattande och komplexa behov (SOU 2017:9).
En av de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden är de som saknar en
fullständig gymnasieutbildning. Enligt Arbetsförmedlingens rapport ”Ungdomsarbetslösheten och
ungdomsgarantin” (2017) har andelen inskrivna arbetslösa ungdomar utan en fullständig
gymnasieutbildning stigit från 22 till 38 procent mellan åren 2012 och 2017. Av de arbetslösa
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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ungdomarna som saknar en fullständig gymnasieutbildning är omkring 55 procent, eller 11 000
personer, födda utanför Europa. En gemensam nämnare för inskrivna arbetslösa som har en kort
utbildning är att utflödet till arbete är lägre än bland dem med en längre utbildning. Rapporten
visar att oavsett utbildningsnivå är utflödet till arbete klart högre bland inrikes födda, och bland
personer som är födda i övriga Europa, än bland dem som är födda utanför Europa. Gapet i
utflöde till arbete mellan ungdomar som är födda utanför Europa och övriga inskrivna arbetslösa
ungdomar kan bland annat förklaras med att många unga som kommer till Sverige är flykting- och
asylinvandrare som tenderar att ha ett sämre arbetsmarknadsutfall än andra. Det handlar inte
bara om språksvaghet och avsaknaden av nätverk utan även om diskriminerande strukturer.
På en regional nivå finns det 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 faktor för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden. På dagens arbetsmarknad kräver arbetsgivarna nästan alltid
gymnasieutbildning, även inom yrken där utbildningskraven traditionellt sett varit låga. Det finns
även en omfattande felmatchning på arbetsmarknaden där många anställda har en längre
utbildning än vad jobbet faktiskt kräver.
Temagruppen för unga i arbetslivet pekar på att vuxnas bemötande är en nyckelfaktor när det
handlar om att förebygga skolavhopp bland unga i riskzonen. I rapporten ”10 orsaker till avhopp”
(2013) framgår att brist på pedagogiskt stöd i skolan, vuxna som inte förstår eller bryr sig liksom
dåligt bemötande tillhör de fyra främsta orsakerna till avhopp (efter mobbning och socialt
utanförskap).
Många gånger finns en koppling mellan att ha en nedsatt arbetsförmåga och sakna en fullgjord
gymnasieutbildning. De samverkande svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära, i
kombination med en ofullbordad grundläggande utbildning, kan leda till betydande
etableringsproblem för de berörda individerna.
Unga som blir beviljade aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga blir det oftast i ung ålder, 21
år eller yngre. Åtta av tio har haft ersättning för sin funktionsnedsättning sedan skoltiden
(Försäkringskassan, 2013). Dessa unga riskerar att hamna i permanent utanförskap. Utflödet från
försäkringen är relativt lågt och ersättningsperioderna långa. Majoriteten av dem som beviljas
aktivitetsersättning finns kvar i systemet tills de fyller 30 år. Därefter är det en majoritet som
beviljas sjukersättning då arbetsförmågan bedöms vara varaktigt nedsatt (Försäkringskassan,
2015).
Unga som får aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har ökat i Sverige de
senaste åren. År 2016 uppbar över 30 000 personer aktivitetsersättning på grund av nedsatt
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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arbetsförmåga. Bland unga som får aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga
återfinns både personer som sannolikt aldrig kommer att kunna arbeta och de som med hjälp av
adekvata insatser kan utveckla arbetsförmåga. Då gruppen i många fall befinner sig långt från
arbetsmarknaden handlar det i många fall om insatser som syftar till att öka förutsättningarna för
att närma sig arbetsmarknaden.
Rapporter från Barnombudsmannen och MUCF belyser unga personers egen uppfattning av sin
situation och sina förutsättningar när det gäller hälsa, utbildning och arbete och här går det att
hitta många ingångar när det handlar om att arbeta normmedvetet. Den unges position utifrån
bland annat kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund spelar roll.
Enligt rapporten ”Utanförskap, våld och kärlek till orten” från Barnombudsmannen (2018) upplever
elever i vissa socioekonomiskt utsatta kommuner och förorter att de möts av lägre förväntningar i
skolan och ju äldre barnen som bor i dessa kommuner och förorter blir, desto lägre blir deras
förväntningar på att kunna hitta ett jobb i framtiden. De låga förväntningarna på barn i
socioekonomiskt utsatta kommuner och förorter, inte minst från personal i skolan, riskerar att få
långsiktiga effekter på barnens skolresultat och självbild, enligt rapporten.
Psykisk ohälsa förekommer i större utsträckning inom grupperna tjejer och unga kvinnor, unga
homo-, bi- och transpersoner samt unga som tillhör de nationella minoriteterna. Kön är en viktig
markör för hur unga uttrycker, förstår och förhåller sig till sin psykiska ohälsa. De generella
mönstren är att konstruktioner av femininitet bidrar till att kvinnor uppmärksammar och beskriver
sin ohälsa, medan konstruktioner av maskulinitet hindrar män från att uttrycka sig om psykisk
ohälsa i offentliga rum och från att söka hjälp, vilket kan leda till ett större mörkertal kring killars
psykiska ohälsa.
När det gäller könsperspektivet i skolan upplever pojkar att det ställs lägre krav på dem samtidigt
som tjejer upplever en stor press för att leva upp till bilden som duktig vilket skapar en ökad risk
för psykisk ohälsa. Unga personer möter alltså begränsningar och upplever olika förväntningar
från omvärlden som en konsekvens av stereotypa könsroller och föreställningar kring den unges
bakgrund.
Utlysningens inriktning
Som ett led att möta ovanstående utmaningar är det viktigt att skapa ett hållbart arbetsliv för unga
15–24 år som varken arbetar eller studerar eller riskerar att inte fullfölja utbildning. Syftet med
utlysningen är att underlätta ungas etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras deltagande i,
och fullföljande av, utbildning. Målsättningen är att stödja ungdomarna så att de ska kunna
komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Utlysningen kopplas till mål 2.2 i det nationella socialfondsprogrammet som innebär att ”underlätta
etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) kvinnor och män”
och kopplar därmed till investeringsprioritering 8.2 som handlar om ”varaktig integration på
arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar
som löper risk för social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilka
inbegriper ungdomsgarantin”. Utlysningen ryms inom ramen för två regionala utvecklingsbehoven
i den regionala handlingsplanen: ”En mer inkluderande arbetsmarknad” och ”Minskade
skolavhopp.”
För att minska antalet unga som hamnar i utanförskap krävs långsiktiga, hållbara och effektiva
strukturer som underlättar en återgång till utbildning eller arbete. 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 bör ha fokus på att tillvarata individuella möjligheter och behov
hos deltagarna. Detta förutsätter att den unga involveras i utformandet av projektets verksamhet.
Insatserna ska användas till att tillämpa, pröva eller utveckla metoder och arbetssätt för att öka
övergångar till arbete och utbildning. Ett viktigt inslag är att utveckla metoder med syftet att bryta
könssegregerade arbetsroller och bredda yrkesvalen för de unga.
Att anlägga ett normkritiskt perspektiv som synliggör normer kopplat till bland annat kön, etnicitet
och socioekonomisk bakgrund, som begränsar unga personers möjlighet att nå sin fulla potential,
är viktigt för att kunna förändra situationen för målgruppen. Ett intersektionellt perspektiv, där flera
maktaxlar vävs samman i analysen av målgruppen, kan med fördel anläggas.
Insatser inom projekten kan även 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 och effekter av projekten
- Att unga (15–24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, eller närmar sig,
arbete eller utbildning
- En ökad andel behöriga till gymnasiet och till högskola/universitet.
- En enklare övergång från skola till arbetsliv
- Ökad sysselsättningsgrad för unga (18–24 år) som erhåller aktivitetsersättning
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-

Minskade skolavhopp
En mindre könssegregerad och en mer inkluderande arbetsmarknad

Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan den 14 januari 2019 och den 6 mars 2019. Utlysningen stänger klockan
16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras. Däremot
kan Svenska ESF-rådet komma att begära förtydliganden från den sökande under beredning av
projektansökan.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 augusti 2019 och senast den 1 oktober 2019. Slutdatum för
projekten är den 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.
Kontakt med Svenska ESF-rådet under ansökningsprocessen
Under ansökningsprocessen ska kontakt tas med Svenska ESF-rådets regionala samordnare för
återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt utlysningens krav.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn 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 verksamhet och aktiviteter hos projektägaren och dess
samverkansparter.
Samverkan
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en förutsättning för att nå fram till fungerade lösningar när det gäller att stärka ungas
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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.
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
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondens projekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper
och prioriteringar genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom externt
stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problemanalys, aktiviteter i projektet beaktar
jämställdhetsperspektiv i enlighet med analysen, och att jämställdhetsperspektivet finns med i
utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar jämställdhetsperspektivet i sin
verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på
arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav, i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering. Standarden som helhet kan du läsa här.
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1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras med
utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde och
målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Vi rekommenderar metoden 4R som stöd i genomförandet av
analysen.
2. I ansökan ska egna jämställdhetsmål anges som visar hur projektet ska bidra till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
3. I ansökan ska indikatorer specificeras för uppföljning av jämställdhetsmålen.
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan identifierade
jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys, mål, aktiviteter, resultat
och effekter.
5. I ansökan ska tillgången till jämställdhetskompetens beskrivas. Saknas kompetens internt ska
stödstrukturer användas, alternativt läggs kostnaden för externa experter in i budgeten.
6. I ansökan ska beskrivas hur jämställdhetskompetens säkras vid upphandling av utbildningar
och utvärdering.
7. I ansökan ska beskrivas hur mål/resultat/effekter för jämställdhet ska följas upp internt och
åtgärdas om de inte följer plan.
8. I ansökan ska beskrivas hur mål/resultat/effekter för jämställdhet ska utvärderas externt.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet, och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
Svenska ESF-rådet har utvecklat en standard för tillgänglighetsintegrering, som ett stöd i
utvecklingen och genomförandet av projekt. Den kan du läsa här.
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Lika möjligheter och icke-diskriminering
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 för att förhindra diskriminering och främja lika
rättigheter kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att det i projekten ska finnas
en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering och att denna kunskap
används i utformning och genomförande av projekten. Verksamheterna bör tillämpa rutiner och
metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att diskriminering inte förekommer. Målet är
att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om
diskriminering används i utformning och genomförande av projekten.
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:
1.
minimerar sina utsläpp av växthusgaser
2.
använder sig av förnybar energi
3.
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
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-

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

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

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014–2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen
för Socialfonden i Västsverige 2014–2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014–2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
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.
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Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

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

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

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

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

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

uppföljning av resultat och effekter
uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet
färdigställande av slutrapport
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 säkerställa att alla kostnader som behövs för att driva projektet
finns med i budgeten.
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för
personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på
40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning
och lönekostnader under Bidrag i annat än pengar samt eventuella kostnader av
regionalfondskaraktär.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 2019–1 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
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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 t.ex. är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107–109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
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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 projektansökan.
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 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 utlysningens syfte 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.
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-

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 genom 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 2019–1 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!
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Bilaga 10

Bilaga 11

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Ärendelista ESF PO2.2, Ökade övergångar till arbete eller studier unga 15-24 år
Ärendenummer
1

Diarienr

Sökande/Projektnamn

2019/00120 Göteborgsregionens
kommunalförbund/ InVux

Sökt
belopp SEK

Förslag till prioritering

11 680 865 Prioriteras
Projektet InVux har bedömts som godkänt av Förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. InVux uppfyller
prioriteringsgrunderna (56%).

SUMMA 11 680 865
Utlyst

Sid 1(1)
2019-05-09

40 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 11.1

PM
Ansökningsomgång 2019:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering av ärenden inom ESF
Programområde 2, Mål 2.2 Ökade övergångar till arbete och studier för unga
(15-24 år)
Projekt: InVux
Sökande organisation: Göteborgsregionen
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)

Bilaga 11.1

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering

Projektnamn

InVux

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2019/00120

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15–24 år),
2019/00027

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2:2

Målgrupp

InVux vänder sig till deltagande kommuners ungdomar, 15–24
år, som inte har en fullständig gymnasieexamen. Ungdomarna
kan befinna sig inom gymnasieskolans introduktionsprogram
eller nationella program, vuxenutbildningen, det kommunala
aktivitetsansvaret, vara arbetslösa eller befinna sig i någon typ
av åtgärd eller vårdinsats, alternativt stå utan insats.
Gemensamt för de ungdomar som projektet ska arbeta med är
att de befinner sig i riskzon för framtida utanförskap.

Antal deltagare

240 (70 kvinnor och 170 män)

Projektperiod

2019-09-01 – 2022-06-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

11 680 865 kr

Total projektbudget

24 859 217 kr

Samverkar/samarbetar med

Ale kommun, Härryda kommun, Mölndals Stad, Steningsund
kommun, Lerums kommun, Partille kommun, Business Region
Göteborg, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen,
Göteborgs Stad (Arbetsmarknad och Vuxenutbildning)

Samordnare

Agnes Venäläinen
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Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet InVux skapar jämlika förutsättningar för unga i behov av stöd för att fullfölja sina studier och
etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda individanpassade och helhetsinriktade lösningar
kommer unga kvinnor och män, oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, socioekonomisk bakgrund mm
ges stöd i att ta klivet in i vuxenlivet, och möjliggöra att vägen dit präglas av motivation, framtidstro och
en stark tilltro till ungdomarnas förmågor och möjligheter.
Ett lokalt förankrat och tvärsektoriellt utvecklingsarbete utifrån ett normkritiskt perspektiv kommer att
genomföras i sex av Göteborgsregionens medlemskommuner dvs Ale, Härryda, Mölndal, Lerum, Partille
och Stenungsunds kommun. Med fokus på individens situation kommer relevanta stödinsatser erbjudas
genom att aktörernas resurser nyttjas bättre. Utbildnings-, arbets-, och samhällslivet ska i högre grad bli
mer tillgängligt för alla unga utifrån deras individuella behov och förutsättningar. InVux ska vara en
möjliggörare för att de unga ska känna sig inkluderade, nyttja sin fulla potential och inte styras av
stereotypa föreställningsmönster kopplade till exempelvis kön eller etnisk bakgrund.
Göteborgsregionen som projektägare, kommer att stödja det lokala utvecklingsarbetet från planering och
analys till genomförande och utvärdering. Göteborgsregionens professionella nätverk, som t ex
utbildningschefsnätverket samt Kompetensrådet, som representeras bl a av arbetsmarknadens parter,
näringslivet, arbetsförmedlingen, universiteten i Göteborg och Västra Götalandsregionen, är projektets
referensgrupper och samverkanspartners. Dessa utgör viktiga plattformar för att säkra förankring av
resultat av insatser och identifierade systemfel. Forumen används också i kommunikation och spridning
samt strategisk påverkan till beslutsfattare.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

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

Stödsökande beskriver i ansökan att ambitionen med projektet är att det bidrar till förbättrade
möjligheter för unga till utbildning och arbete oavsett deras förutsättningar och behov, så som socioekonomisk bakgrund, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Projektet syftar till att lokalt och
regionalt skapa en mer tillgänglig tvärsektoriell organisation med individen i centrum. Genom InVux
ska deltagande aktörer utveckla normkritiska arbetssätt och förhållningssätt gentemot unga i behov
av stöd för att bidra till att mer jämställda, tillgängliga och icke-diskriminerande insatser erbjuds dem.
Projektet ska förhindra inlåsningseffekter som skapas av organisatoriska villkor, styrsignaler, lagar
och regler. Ungdomarnas behov, förutsättningar och möjligheter ska vara i fokus för att stärka sin
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ställning på arbetsmarknaden och i samhället. Övergångar från skola till arbetsliv alternativt högre
studier ska underlättas.
Projektet som helhet, och de deltagande kommunerna, kommer arbeta för att uppnå följande
gemensamma mål:
1. Målgruppen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
2. Deltagande aktörer ska utveckla en mer tillgänglig samhällsorganisation för unga oavsett
individuella förutsättningar och behov.
3. Deltagande aktörer ska förändra sina förhållningssätt och arbetssätt gentemot målgruppen i
relation till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Exempel på målindikatorer som presenteras i ansökan och som kan komma att bli aktuella:
Målgruppen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället genom att målgruppen
-

upplever förbättrad psykisk hälsa
erhåller anställning eller praktik
erhåller certifikat, intyg, rekommendationer från t.ex. praktik
blir behörig till nationellt gymnasieprogram
erhåller studentexamen från nationellt gymnasieprogram

Deltagande aktörer ska förändra sina förhållningssätt och arbetssätt gentemot målgruppen i relation
till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
-

Deltagande aktörer uppger i uppföljning att deras självskattade upplevelse av nya kunskaper
gett dem stärkt kompetens i normkritiskt förhållningssätt och arbetssätt
Målgruppen upplever förändrade förhållningssätt och arbetssätt från deltagande aktörer
Målgruppen upplever stärkta relationer med tjänstepersoner

Deltagande aktörer ska utveckla en mer tillgänglig samhällsorganisation för unga oavsett individuella
förutsättningar och behov
-

Målgruppsanalys- och organisationskartläggningar har genomförts
Förändrade organisationskartor, nya samverkansavtal
Förändrade organisationsstrukturer och eller förnyade rutiner och arbetssätt har
implementerats

Styrkor:
-

GR är en projektvan aktör som har erfarenhet av att driva ESF-projekt och som har samlat på
sig mycket kunskap från tidigare projekt och insatser.
Stödsökande har kunskap kring sakfrågan och målgruppen.
Stödsökande har ett stort nätverk och många arenor att sprida projektresultaten på.
Stödsökande har mycket kompetens inom den egna organisationen. Processledare på GR
ska stötta de lokala delprojekten, även när det gäller de horisontella principerna.
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Svagheter:
-

-

Huvuddelen av analysen på den lokala nivån ska ske i analys- och planeringsfas. Analyserna
i ansökan är på en övergripande nivå.
Eftersom att de lokala analyserna inte är genomförda, och sökande inte har landat i vilka
insatser som ska genomföras. Detta gör att det inte är möjligt att få en bild av deltagarens
väg genom projektet. Detta försvårar möjligheten att göra en resursbedömning då det i
analys- och planeringsfasen kommer att specificeras vilka funktioner som behövs inom
projektet.
Kostnadseffektiviteten är svår att bedöma eftersom det inte finns en tydlig bild av resurserna
och deltagarnas väg genom projektet.
Även analyser som rör de horisontella principerna måste ner på en lokal, mer konkret nivå.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Särskilda villkor:
De förväntade resultat och effekter som presenteras i ansökan bedöms ligga i linje med utlysningens,
och därigenom programmets, mål. De lokala behovs- och målgruppsanalyserna ska dock
genomföras under analys- och planeringsfasen. Därför är det i detta skede svårt att göra en fördjupad
resursbedömning (då det är oklart vilka funktioner som kommer att ingå i offentligt bidrag i annat än
pengar) och få en bild av deltagarens väg genom projektet. Det blir också svårt att bedöma projektets
kostnadseffektivitet då det i detta läge inte går att få en tydlig bild av vilken typ av insatser deltagaren
kommer få ta del av inom ramen för projektet samt i vilken utsträckning. Stödsökande kommer under
analys- och planeringsfasen att behöva fördjupa och konkretisera många delar av ansökan. En ny
bedömning kommer att genomföras i samband med övergång till genomförandefasen.
Då stödsökande visar en förståelse för vilket omfattande analysarbete de kommer att behöva
genomföra under analys- och planeringsfasen för att nå upp kraven som ställs för att kunna gå vidare
till genomförande, och att denna fas är resurssatt för att kunna möta de kraven, bedöms stödsökande
ha förutsättningar att kunna leva upp till formulerade förväntade resultat och effekter.
Stödsökande bedöms också att ha potential att nå upp till programmets och ESF-förordningens krav
när det gäller de horisontella principerna då de har intern kompetens som ska stötta delprojekten i
arbetet och då de visar en förståelse för att dessa aspekter får effekter för målgruppen och att det
behöver arbeta med att utveckla arbets- och förhållningssätt utifrån normkritiska perspektiv. De
horisontella principerna behöver också integreras i de lokala behovs- och målgruppsanalyserna. Här
kommer processledarna från GR utgöra ett stöd.
I händelse av att projektet prioriteras av Strukturfondspartnerskapet kommer beslutet att villkoras. För
att få gå över till ett genomförande behöver stödsökande ha gjort en fördjupad behovs- och
målgruppsanalys, där de horisontella principerna finns integrerade, samt specificerat vilka resurser
som ingår i posten offentligt bidrag i annat än pengar för att kostnadseffektiviteten ska kunna
bedömas.
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Då ansökan avser en utlysning inom mål 2:2, och där insatser för unga som inte fullföljt sina
gymnasiestudier och som varken arbetar eller studerar ingår, utgör detta särskild grund för prioritering
av Strukturfondspartnerskapet.

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: De formulerade förväntade resultaten och effekterna ligger i linje med utlysningens och
programmets mål. Målgruppens och aktörernas behov är i nuläget formulerade på en övergripande
nivå och ska konkretiseras under analys- och planeringsfasen. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Problem- och behovsanalysen utifrån respektive kommun kommer att genomföras under
analys- och planeringsfasen. Sökande lutar sig i ansökan mot tidigare forskning och mer
övergripande analyser men behöver tas ner på en lokal nivå. Bedömningen landar i godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Göteborgsregionen har bedrivit flertalet ESF-projekt och har en stor projektvana. Hela
projektorganisationen är dock inte beskriven i ansökan. Vad som ingår i offentligt bidrag i annat än
pengar ska specificeras under analys- och planeringsfasen. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Avsiktsförklaringar har inkommit från samtliga deltagande kommuner. Förankringen i
kommunerna kommer att fördjupas i analys- och planeringsfasen när de lokala analyserna ska
göras. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Stödsökande har en plan kring utvärderingens syfte och hur resultaten från
utvärderingen ska användas. Mål och indikatorer behöver dock utvecklas vidare under analys- och
planeringsfasen. Bedömningen landar i godkänt.
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Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Stödsökande visar en medvetenhet om vikten av att anlägga dessa perspektiv. De har
mål kopplade till jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet men dessa kommer att
konkretiseras under analys- och planeringsfasen. I ansökan framkommer att de har möjlighet att
använda intern kompetens i detta arbete. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnaden per deltagare är 103 580 kr. Detta är en relativt hög kostnad som dock kan
vara motiverad. Deltagarnas väg genom projektet kommer att förtydligas under analys- och
planeringsfasen och då sker en ny bedömning av kostnadseffektiviteten. Bedömningen landar i
godkänt.
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