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Förord

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet under år 2018 tre gånger redovisa utvecklingen i
socialfondsprogrammet. Den här rapporten ska vara hos regeringen senast 8 november.
Uppföljning är en del av att sprida information och styra verksamheter mot uppsatta mål och den här
rapporten redovisar utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. Ett viktigt syfte
med rapporten är att, som en grund för det fortsatta arbetet och hur vi ska styra framåt, ge kunskap
om programmets genomförande och vilka resultat som nåtts hittills. Här redovisas genomförandet
bland annat med aktivitets- och resultatindikatorer och de mål som ställts upp i det operativa
programmet.
Rapporten är framtagen av ESF-rådets programenhet. Huvudförfattare till rapporten är Aurora Lewén
Alija Vatres och Erik Pettersson.

Lars Lööw
Generaldirektör
Svenska ESF-rådet
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Sammanfattande slutsatser
När det gäller det ekonomiska genomförandet konstateras att efterfrågan på socialfondsmedlen är
fortsatt god och att 73 procent av programmets ramar nu är intecknade. I tidigare uppföljningar har
konstaterats att andelen beviljat belopp i förhållande till utlysta medel trots detta ligger under
programmets ambitioner att minst 70 procent av det utlysta beloppet ska beviljas i stöd till projekt. Så
ser det fortsatt ut. I utlysningar avslutade till och med april 2018 har 66 procent av det utlysta
beloppet beslutats.
Utbetalningstakten är fortsatt låg, men viss förbättring har skett efter senaste socialfondsrapporten
och de godkända kostnaderna motsvarar 33 procent av totala ramen, att jämföra med 28 procent vid
föregående uppföljning. Tänkbara orsaker till låga utbetalningsnivåer är att projekten ansöker om
kostnader i mindre omfattning än budgeten samt hög personalomsättning hos ESF-rådet på grund av
omlokalisering av huvudkontoret och nationella enheten.
En uppföljning av resultatramverket visar att det troligen kommer bli svårt att nå etappmålet för
godkända kostnader i programområde 1, men att det däremot kommer att nås i programområde 2,
vilket i sådana fall kommer leda till att resultatreserven för programområde 1 tilldelas programområde
2. Det faktum att den eurokurs som enligt svensk förordning ska användas vid beräkning av
programmets ramar inte stämmer så väl med den faktiska kursen har dock inneburit att vi arbetat
mot en för lågt satt ram. I beräkningen av huruvida resultatramverkets etappmål för godkända
kostnader nåtts eller inte ser det ut som om att genomförandet nått kortare än vad som egentligen är
fallet.
När det gäller resultatramens etappmål för deltagare finns goda förutsättningar att dessa ska nås i
programområde 1. I programområde 2 har etapmål om 34 500 redan nåtts och i PO3 har det totala
programmålet om 20 000 deltagare redan nåtts.
Totalt har närmare 131 000 deltagare påbörjat insatser i de olika programområden, varav nästan
74 000 kvinnor och 57 000 män. I programområde 1 där drygt 64 000 deltagare påbörjat utgör
kvinnorna 70 procent. I programområde 2 är det något fler män, 55 procent av drygt 38 000
deltagare. Särskilt hög är andelen män inom mål 2.2, där de utgör 62 procent.
I programområde 1 har drygt 13 000 deltagare avslutat insatsen varav 73 procent kvinnor och 27
procent män. Av dem har 12 procent, 11 procent av kvinnorna och 14 procent av männen, erhållit en
kvalifikation. I programområde 2 och 3 har närmare 50 000 deltagare hunnit avsluta insatsen. Av
dem har 63 procent haft en mätbar positiv utveckling och befinner sig i sysselsättning, studier eller
praktik/lärlingsutbildning eller så har de gått från att tidigare vara inaktiva till att bli aktivt
arbetssökande.
I rapporten redovisas förutom direkta resultat även långsiktiga resultatindikatorer sex månader efter
att deltagarna avslutat insatsen för olika programområden. Resultatet för deltagare inom
programområde 1 är att 40 procent förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter
projektens slut. Det är dock stor skillnad i resultaten för kvinnor jämfört med män. En långt högre
andel av de deltagande männen, 93 procent, uppger att de förbättrat sin arbetsmarknadssituation.
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Motsvarande andel för kvinnorna är 18 procent. Skillnaden kan bland annat ha att göra med att
kvinnor och män deltar i olika typer av projekt med olika inriktning och resurstilldelning. Här syns ett
område för myndigheten att arbeta aktivt med, både i uppföljningen av pågående projekt, men också
i utlysningar respektive tilldelningen av medel till projekten.
De långsiktiga resultaten inom programområde 2 och 3 ligger ungefär i linje med de mål som getts i
det operativa programmet gällande sysselsättning. Inom mål 2.1 återfinns 30 procent av deltagarna i
sysselsättning efter sex månader. Motsvarande andel inom mål 2.3 är 25 procent. Båda dessa
värden ligger i linje med de uppsatta målen i programmet, en eller två procentenheter högre. Inom
mål 2.2 återfinns 27 procent av deltagarna i sysselsättning, vilket är lägre än programmets mål 34
procent. Inom mål 3.1 överskrids programmets målvärde på 33 procent. Där återfinns 42 procent av
deltagarna i sysselsättning.
Gällande utbildning överskrids målen som ställts upp i det operativa programmet. Andelen deltagare
som efter sex månader återfinns i utbildning uppgår i mål 2.1 till 12 procent (programmål: 1,1
procent), i mål 2.2 till 30 procent (programmål: 15,5 procent), i mål 2.3 till 9 procent (programmål: 1,1
procent) samt, slutligen, i mål 3.1 till 19 procent (programmål: 15 procent).
Gällande målen för hur stor andel av deltagarna som efter sex månader ska återfinnas i ett
arbetsmarknadspolitiskt program (återfinns inom de särskilda målen 2.2 – 3.1) ges en mer varierad
bild. I särskilt mål 2.2 underskrids programmets mål något litet. Där uppgår andelen deltagare som
återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program till 9 procent (programmål 11 procent). I mål 2.3
underskrids målet. Andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program uppgår till 27 procent
(programmål 52 procent). I mål 3.1 överskrids det istället med en andel som uppgår till 20 procent
(programmål 11 procent).
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Inledning
Svenska ESF-rådet ska rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre
gånger per år. Vad som ska rapporteras har överenskommits med Arbetsmarknadsdepartementet.
På grund av att myndigheten ska omlokaliseras är bemanningssituationen ansträngd och det har
därför inte varit möjligt att genomföra någon fördjupning i denna rapport.
Utgångspunkter och disposition
Programmet är uppdelat i tre programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas
här, och första siffran visar vilket programområde det hör till:
•

•
•
•
•
•

Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos
personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den
enskilda arbetsplatsens behov.
Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt
lärande
Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning
eller närmare arbetsmarknaden.
Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år)
kvinnor och män.
Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor
och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.

Vanligen sker redovisning på övergripande nationell nivå, men eftersom programmet även
genomförs regionvis redovisas ibland även uppgifter på regionnivå. För var och en av de åtta
regionerna finns en handlingsplan som beskriver utmaningar och styr den regionala inriktningen. De
åtta regionerna är Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige,
Småland och Öarna, Stockholm, Västsverige och Sydsverige. 25 procent av programmets medel har
avsatts för nationella satsningar. De genomförs av en nationell enhet med utgångspunkt i en
nationell handlingsplan.
I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både
aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På
www.esf.se presenteras även regionala tabeller för programmets volymmål, det vill säga hur många
kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Av utrymmesskäl redovisas dessa
uppgifter i rapporten endast på programnivå.
De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Den
långsiktiga resultatindikator som finns för programområde 1 däremot bygger på enkätutskick till
deltagarna. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg har Statistiska centralbyrån (SCB) gjort en
bortfallsanalys och utifrån denna kalibrerat svaren för att kunna tillhandahålla mer tillförlitliga
uppgifter.

6

Redovisningen av ekonomiska uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur
myndighetens eget ärendehanteringssystem och gäller, där inget annat anges, till och med den 30
september 2018. Aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer och långsiktiga
resultatindikatorer gällande deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB,
vilka kompletteras med registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Brytdatum för
denna rapportering är 31 juli 2018.1 De långsiktiga resultatindikatorerna gäller deltagare som slutat
senast 31 jan 2018.

1

Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. Detta uttag gjordes ur
SCB:s databas 2018-08-20.
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Utveckling i socialfondsprogrammet
Utlysningar
Till och med 30 september 2018 har 247 utlysningar gjorts varav 235 hade stängts och 12 var öppna
för ansökningar. Tabellen nedan visar utlysningarna fördelade efter status, öppen eller stängd för
respektive särskilt mål. Den ekonomiska redovisningen avser de totala stödberättigande
kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den
medfinansiering som projekten själva svarar för.
Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigande kostnader, miljoner kronor,
efter utlysningens mål och status

Särskilt mål

Stängda

Öppna

Totalt

Antal

Mnkr

Antal

Mnkr

Antal

Mnkr

1.1

80

3 660

4

315

84

3 974

1.2

23

269

2

22

25

290

2.1

56

4 539

3

272

59

4 811

2.2

22

1 749

2

168

24

1 917

2.3

42

3 397

1

64

43

3 461

3.1

12

1 283

12

1 283

235

14 897

247

15 737

Totalt

12

841

Samtliga regioner har gjort utlysningar inom de särskilda målen 1.1, 1.2, 2.1 och 2.3. Inom mål 2.2
har Mellersta Norrland ännu inte genomfört någon utlysning.
Det belopp som lysts ut motsvarar totalt 133 procent av programmets totala ram. För
programområde 1 har 133 procent av ramen lysts ut och för programområde 2 och 3 är motsvarande
uppgift 136 respektive 115 procent. Utlysningar blir mycket sällan helt intecknade då det vanligen
inte går att passa ihop summan av de prioriterade ansökningarnas belopp exakt med det utlysta
beloppet. Dessutom behöver återflöden från tidigare beviljade projekt utlysas en gång till. Av dessa
skäl blir de totala utlysta medlen större än den totala ramen.
Totalt har ansökningar för 17,6 miljarder kronor kommit in till ESF-rådet, vilket visas i tabell 2. Av
dessa har ESF-rådet fattat beslut för 87 procent. 7 procent av det ansökta beloppet har återtagits och
6 procent är under beredning.
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Tabell 2. Totala stödberättigande kostnader i inkomna ansökningar efter ansökningarnas
status, miljoner kronor
Särskilt
mål

Ansökt

Återtaget

Under
beredning

Avslag
ESF

Avslag
SFP

Beviljat

1.1

4 455

309

368

912

775

2 091

2 014

52

1.2

313

4

8

90

34

176

147

25

2.1

4 784

455

461

845

895

2 127

1 954

81

2.2

2 016

103

105

363

165

1 280

1 180

45

2.3

4 406

326

152

810

1 111

2 007

1 911

27

3.1

1 609

105

0

80

205

1 218

1 050

145

17 583

1 303

1 095

3 100

3 186

8 899

8 256

375

Totalt

-varav
pågående

-varav
avslutade

Beviljade projekt och intecknade medel
Tabell 3 visar antalet beviljade projekt samt de totala stödberättigande kostnaderna. Totalt har 1 026
ansökningar inkommit varav 426 fått bifallsbeslut, varav 361 stycken är pågående projekt. 45 projekt
har avslutats, 18 har avbrutits och 2 har hävts.
Tabell 3. Intecknade medel och antal projekt efter projektens status och särskilt mål, miljoner
kronor och antal2
Avslutade, avbrutna och
Samtliga projekt
hävda projekt

Pågående projekt
Särskilt
mål

Mnkr

Antal

Mnkr

Antal

Mnkr

Antal

1.1

2 014

125

52

17

2 066

142

1.2

147

27

25

11

172

38

2.1

1 954

79

81

14

2 035

93

2.2

1 180

36

45

4

1 225

40

2.3

1 911

80

27

8

1 939

88

3.1

1 050

14

145

11

1 195

25

Totalt

8 256

361

375

65

8 631

426

2

Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda
projekt.
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Den större delen, 73 procent, av programmets totala ram är nu intecknad. I följande tabell redovisas
hur mycket som intecknats per tematiskt mål.
Tabell 4. Programmets ramar och intecknade medel efter tematiskt mål, status och särskilt
mål, miljoner kronor och andel
Andel
ProgramTotal ram exklusive
Tematiskt mål
Intecknat
intecknat av
område
resultatreserv
ram
PO1

10. Investera i utbildning och
yrkesutbildning för kompetens
och livslångt lärande

3 206

2 238

70%

PO 2

8. Att främja hållbar kvalitativ
sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet

5 210

3 260

63%

PO 2

9. Att främja social
delaktighet bekämpa
fattigdom och diskriminering

2 271

1 939

85%

PO 3

8. Att främja hållbar kvalitativ
sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet

1 112

1 195

107%

11 799

8 631

73%

Totalt

Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument
ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa
projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna
insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har 9 projekt en sådan koppling.3 Resultaten är
fortfarande desamma som redovisades i föregående rapport. De program eller finansieringsverktyg
som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden 4 projekt, Östersjöstrategin 2 projekt,
Erasmus+ 2 projekt samt Eures 1 projekt.

Godkända kostnader
Totalt 3 936 miljoner kronor i stödberättigade kostnader har godkänts, varav 2 388 miljoner kronor
avser utbetalningar till projekt och 1 548 miljoner kronor utögörs av godkänd medfinansiering. Detta
motsvarar 33 procent av ramen för programmet.

3

Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUFkaraktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här.
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Diagram 1. Totalt intecknade och godkända stödberättigade kostnader av den totala ramen
per programområde, miljoner kronor.

Av diagram 1 framgår att genomförandet hunnit längst i programområde 3, där 85 procent av ramen
godkänts, medan motsvarande uppgift för programområde 1 och 2 är 23 respektive 30 procent. Detta
är att betrakta som lågt med hänsyn till hur långt fram i programperioden vi befinner oss. Också med
hänsyn till andra krav som ges för utbetalningsnivåerna, som resultatramverket (mer om detta strax)
samt myndighetens bemyndigande, är utbetalningsnivåerna låga. Myndigheten arbetar därför med
att höja utbetalningsnivåerna.4 I programområde 3 startade genomförandet tidigt, vilket är
förklaringen till att vi hunnit längre där.
Som det framgår av diagram 2 varierar nivån på de godkända stödberättigande kostnaderna under
programperioden. På övergripande nivå syns att nivåerna är låga under programmets första år för att
därefter öka. Så ska det också se ut. Nivåerna har dock inte ökat tillräckligt med hänsyn till ovan
nämnda faktorer. En anledning är att projekt inte redovisar sina kostnader i den omfattning som
motsvarar budgeterade medel vilket leder till större återflöde. Den andra anledningen är hög
personalomsättning. I staten är det generellt hög omsättning och detta förstärks ytterligare i
myndigheten på grund av omlokalisering. Rekrytering av ny personal pågår fortfarande men
kapaciteten i kärnverksamhet för att klara alla åtaganden är lägre på grund av detta.

4

Bemyndigandet avser hur mycket medel myndigheten får bevilja till nya projekt. Bemyndigandet påverkas bland annat av
utbetalningsnivåerna. Lägre utbetalningar ger mindre utrymme att bevilja nya medel till projekt.
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Diagram 2. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde5
miljoner kronor.

Uppföljning av resultatram för godkända stödberättigande kostnader
I socialfondsprogrammet ges resultatramar med kvantitativa mål och etappmål gällande totala
godkända stödberättigande kostnader och antal kvinnor och män som påbörjat projektdeltagande.
Etappmålen är satta till 31 december 2018. Ifall etappmålen inom programområde 1 och 2 nås
tilldelas programmet ytterligare medel, den så kallade resultatreserven, vilken utgör cirka 6 procent
av programområdenas budget. Resultatreserven uppgår till närmare 43 miljoner euro (motsvarar
drygt 358 miljoner kronor) varav 13 miljoner euro inom programområde 1 och 30 miljoner euro inom
programområde 2.
Programmets finansiella etappmål för godkända stödberättigande kostnader har uppnåtts för
programområde 2, men förutsättningar för att uppnå etappmål för programområde 1 är inte goda,
vilket visas i tabell 5. I tabellen syns att vi den sista september 2018 godkänt kostnader motsvarande
65 procent av målet i programområde 1 och 86 procent av målet i programområde 2.
För att ett mål ska anses uppnått räcker det med att 85 procent av målet nåtts. 6 Enligt prognos
kommer vi den 31 december ha uppnått 76 procent av målet i programområde 1 och 98 procent i
programområde 2.
5

I ett trepunkts-glidande medelvärde består värdet för en tidperiod av genomsnittet av periodens värde samt perioderna före
och efter. Till exempel så består värdet för april av genomsnittet för mars, april och maj.
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Tabell 5. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader (EUR)
PO 1
Etappmål för godkända stödberättigande kostnader

PO 2

114 643 026

267 500 393

Uppnått 30/9 2018

65%

86%

Beräknat uppnått 31/12 2018 enligt prognos

76%

98%

Som redan påpekats är utbetalningsnivåerna relativt låga och ett aktivt arbete pågår på myndigheten
för att höja nivåerna. En annan faktor som dessutom påverkar utfallet är att kraven på vilken kurs
som ska användas i beräkningarna skiljer sig mellan mål och redovisningar, vilket ger en del skeva
effekter. Detta diskuteras utförligare i nästföljande avsnitt. Längre fram i rapporten redovisas en
uppföljning av resultatramens mål för deltagare.
Ifall etappmålen inte nås inom ett av programområdena ska resultatreserven istället, enligt vad som
beskrivs i socialfondsprogrammet, tilldelas det programområde där delmålen nåtts. Det innebär att
resultatreserven för programområden 1 kommer tilldelas programområde 2.

Skeva effekter av användningen av skilda valutakurser
Socialfondsprogrammets ramar och finansiella tabeller är alla formulerade i euro, men
genomförandet sker helt och hållet med hjälp av svenska kronor. Enligt svensk förordning ska
myndigheten vid beräkning av finansiella ramar samt åtgärder i detta använda kursen 8,39 kronor
per euro.7 I den här rapporten bygger beräkningarna, där inget annat anges, på den kursen.
Ramarna vi utgår ifrån har även de räknats fram med samma kurs.
Uppföljningen av resultatramverket görs dock i euro. Översynen och bedömningen av ifall
etappmålen nåtts eller inte kommer nämligen baseras på den årliga genomföranderapport som
lämnas in till EU-kommissionen 2019, där de kostnader som attesterats till kommissionen ska
redovisas. I den årliga genomföranderapporten används en genomsnittskurs beräknad med hjälp av
kommissionens månadskurser. Av det skälet är det rimligt att använda samma sätt att räkna även
här. När myndigheten rekvirerar medel från EU-kommissionen ska aktuell månadskurs användas. 8
Det skulle inte vara rimligt att använda kursen 8,39 kronor per euro i den årliga
genomföranderapporten till kommissionen, då redovisningen till kommissionen i sådana fall skulle
överensstämma dåligt med den redovisning som lämnats in i utgiftsdeklarationerna.
För att sammanfatta: det svenska genomförandet utgår från ramar som räknats fram med kursen
8,39 kronor per euro. När redovisning görs gentemot kommissionen, exempelvis i de årliga
rapporterna, sker dock redovisningen i euro med en annan, mer realistisk valutakurs baserad på
kommissionens månatliga kurser. För närvarande uppgår genomsnittet av månadskurserna till 9,61

6

Enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 ska delmålen inom en prioritering anses vara nådda
om alla indikatorer i motsvarande resultatram uppgår till minst 85 procent av delmålets värde vid utgången av 2018.
7 SFS 2014:200.
8 Artikel 133 i förordning (EU) 1303/2013 samt bilaga V, punkt 15 i genomförandeförordning (EU) 2015/207.
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kronor per euro. I praktiken innebär detta att ramarna för svensk del är lägre än de borde vara och
även att genomförandet, vid omräkning med annan kurs, ger intryck av att inte ha nått så långt.
Inledningsvis ska visas vilka effekter detta får i programområde 3, sedan även gällande
programområde 1 och 2. För programområde 3 finns inga extra medel avsatta i en resultatreserv.
Programområdet är därför inte intressant att följa upp med avseende på en eventuell tilldelning av
resultatreserven, men det finns ändå en resultatram med etappmål. Ifall genomförandet inom något
av delmålen inte nått upp till 65 procent av etappmålet betraktas det som ett allvarligt misslyckande,
vilket i sin tur kan leda till finansiella korrigeringar. 9
Tabell 6. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i
programområde 3, med skilda valutakurser
PO 3

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader

Ram i EUR &
omräkning av
kostnader till EUR
med kurs 9,61

Ram omräknad till
SEK med kursen 8,39
och kostnader i SEK

132 489 288

1 111 585 126

Uppnått 30/9 2018

73%

85%

Beräknat uppnått 31/12 2018 enligt prognos

77%

90%

I tabell 6 visas hur långt vi nått i enligt nuvarande sätt att redovisa till kommissionen, det vill säga
med omräkning av kursen från kronor till euro. Ramen ges i euro. Resultatet blir förvillande. Trots att
vi, som det tidigare visats i rapporten, har en överinteckning i programområde 3 ser det ut som om
genomförandet inte alls nått så långt. Fram till och med september i år hade 73 procent av
etappmålet för totala stödberättigande kostnader uppnåtts. Den sista december 2018 beräknas den
andelen ha ökat till 77 procent enligt prognos. Hade det funnits en resultatreserv att fördela inom
programområdet skulle vi inte ha fått ta del av den. Faktum är att med nuvarande förutsättningar är
det en relativt stor del av ramen i programområde 3 som aldrig kommer kunna användas. 10
I högra kolumnen visas samma uppföljning, men där har istället all kursomräkning, inklusive
omräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då syns att genomförandet nått 85
procent av det uppsatta målet 30 september i år och att 90 procent beräknas vara uppnått i slutet av
året.
I följande tabell visas en uppföljning av genomförandet i programområde 1 och programområde 2,
där all kursomräkning, inklusive beräkning av ramen, gjorts med kursen 8,39 kronor per euro. Då
syns att genomförandet faktiskt hunnit längre än vad som syntes i den tidigare redovisningen i tabell
5. För programområdet 1 hade 76 procent av etappmålet nåtts den sista september och i slutet av
året beräknas 89 procent ha uppnåtts. Motsvarande andelar för programområde 2 är 101 procent
respektive 115 procent.

9

Enligt genomförandeförordning (EU) 215/2014 och förordning (EU) 1303/2013.
Med en kurs på 9,61 handlar det i programområde 3 om närmare 145 miljoner kronor i totala stödberättigande kostnader.
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Tabell 7. Uppföljning av etappmål för totala godkända stödberättigande kostnader i
programområde 1 respektive 2 beräknad med kursen 8,39 kronor per euro
Ram i SEK (kurs 8,39) och kostnader i SEK

PO 1

Etappmål för godkända stödberättigande kostnader

PO 2

961 854 988

2 244 328 297

Uppnått 30/9 2018

76%

101%

Beräknat uppnått 31/12 2018 enligt prognos

89%

115%

Det ska sägas, att detta inte enbart är några slags fiktiva räkneövningar, vilka inte har annan
relevans än för beräkningen av resultatramverket. I realiteten handlar det också om medel som inte
kommer det svenska genomförandet till del, men som hade kunnat göra det ifall den kurs som
används för svenska förhållanden legat mer i linje med de verkliga förhållandena.

Regeln om automatiskt återtagande, N+3
Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från
kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år
dessförinnan. De medel som i programmets årliga fördelning budgeterats fram till och med 2015
måste alltså ha rekvirerats senast tre år därefter, det vill säga år 2018, därav namnet N+3. De medel
som inte använts efter tre år återtas av kommissionen. I tabell 8 visas att 2018 års mål för N+3 är
uppnått. Läget är inte förändrat gentemot föregående socialfondsrapport i juli. Eftersom myndigheten
inte rekvierat mer medel från kommissionen efter juni 2018 redovisas samma siffror nu som då.
Tabell 8. Uppföljning av N+3 (EUR)
Programmets
huvudanslag
unionens stöd,
aggregerat t.o.m. 2015
242 452 109

Utbetalda förskott
från unionen,
aggregerat t.o.m.
2018
91 851 117

Kvar efter att
förskotten
räknats av

150 600 992

Hittills rekvirerat från
kommissionen t.o.m.
Avstämning
30 sep. 2018, unionens N+3
del
177 587 292

+26 986 300

Det är enbart unionsmedlen som räknas, inte den nationella medfinansieringen. Programmets
huvudanslag uppgår i den årliga fördelningen fram till och med 2015 till drygt 242 miljoner euro.
Enligt beräkningsteknisk standard ingår inte de redan utbetalda förskotten från kommissionen till
Sverige, utan räknas av. Efter att förskotten räknats kvarstår en summa på knappt 151 miljoner euro.
Eftersom Sverige hittills rekvirerat närmare 178 miljoner euro från kommissionen, exklusive den
deklarerade nationella medfinansieringen, betyder detta att målet överskridits med närmare 27
miljoner euro (178 euro minus 151 miljoner euro).

Projektdeltagare
Tabell 9 visar uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare. Med kvantifierade mål
avses antalet deltagare per mål uppdelat på kön, etappmål och slutmål. Totalt har 130 828 deltagare
påbörjat insatser varav 73 806 kvinnor och 57 022 män. Könsfördelningen bland de som påbörjat
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insatser är 56 procent kvinnor och 44 procent män. En fullständig indikatorredovisning finns i
tabellbilagan.
För programområde 1 är 82 procent av etappmålet uppnått och 34 procent av slutmålet. För mål 1.2
är 76 procent av slutmålet uppnått i och med att 38 projekt beviljats stöd. För programområde 2 är
etappmålet uppnått och 43 procent av slutmålet. Könsfördelningen i mål 2.1 och 2.2 är fler män och i
mål 2.3 fler kvinnor. För programområde 3 är målet på 20 000 uppnått i och med 28 219 deltagare
påbörjat insatser. 59 procent av de redovisade deltagarna är män och 41 procent kvinnor.
Tabell 9. Uppföljning av programmets kvantifierade mål
Mål

Indikator

Redovisat
antal kvinnor

1.1

1.1

Anställda deltagare
inklusive
egenföretagare
Arbetslösa, inklusive
långtidsarbetslösa,
deltagare

1.1

Deltagare i projekt

1.2

Antal projekt

2.1

Deltagare i projekt
Deltagare under 25
år
Deltagare i projekt

2.2
2.3
2.1 - 2.3
3.1

Deltagare i projekt
Deltagare upp t.o.m.
29 år

Totalt
redovisade
deltagare*

Redovisat antal
män

Andel av
etappmål
/slutmål**

Etappmål
2018

Slutmål
2023

44 870

19 395

64 265

34%

187 300

43

22

65

1%

4 900

44 913

19 417

64 330

82%

5 355

6 285

38
11 640

76%
39%

50
29 600

6 284

10 382

16 666

42%

39 400

78 900

192 200

5 619

4 354

9 973

51%

17 258

21 021

38 279

111%

34 500

19 700
88 700

11 635

16 584

28 219

141%

20 000

20 000

*För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare. Siffran avser beviljade projekt fram till och med 2018-09-30

**Andelen är satt i förhållande till etappmålet. Om det inte finns ett etappmål är andelen satt i förhållande till
slutmålet

Mer detaljerad uppföljning på regionnivå visar att det kvantifierade målet inom särskilt mål 2.2 kan bli
mycket svårt att nå i vissa regioner. Få projekt har hittills sjösatts inom målet och man har upplevt att
det varit svårt att hitta aktörer som är intresserade av att driva projekt riktade till unga under 25 år.
Inom mål 3.1 däremot, vilket också riktas till unga vuxna, ligger deltagarantalet istället klart högre än
det kvantifierade målet. Projektverksamheter inom mål 3.1 pågår i tre av landets åtta regioner, vilka
inför programperioden hade en ungdomsarbetslöshet som översteg 25 procent. Sådana projekt
drogs igång tidigt och som visas i tabellen överskrids där deltagarmålet med mer än 8 000 individer.
Eftersom en del projekt fortfarande pågår samt att ett förslag till programändring om att projekt inom
mål 3.1 ska kunna rikta sig till sådana näraliggande geografiska områden där
ungdomsarbetslösheten varit högre än i genomsnitt landet lämnats in till kommissionen, vilket skulle
kunna innebära att ännu fler deltagare kan räknas in, kan vi redan nu säga att det slutliga
deltagarantalet inom mål 3.1 kommer ligga ännu högre. Dessutom har det också funnits en del
projekt inom mål 2.1, vilka riktat sig till unga vuxna. Då projektens åldersgränser inte alltid stämt
överens med dem som ges i programmet har sådana projekt ibland endast kunnat beviljas inom mål
2.1. Som visas i bilagetabell 13 har hittills cirka 3 200 kvinnor och män under 25 år deltagit i projekt
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inom mål 2.1. Det går alltså inte att säga att socialfondsprojekt generellt haft svårt att nå unga vuxna,
men i vissa regioner ser vi att det är svårt och att detta i sin tur kan komma att få en inverkan på
måluppfyllelsen i mål 2.2.
Diagram 3 visar en jämförelse mellan andelen intecknade medel per programområde och andel
intecknade deltagare av deltagarmål. Med intecknade deltagarmål avses planerade deltagare i
pågående projekt och redovisade deltagare i avslutade, avbrutna och hävda projekt. Diagrammet
visar också jämförelse mellan godkända kostnader av ram och andel redovisade deltagare av
deltagarmål. Dessa uppgifter speglar hur långt genomförandet hunnit i förhållande till de ekonomiska
ramarna respektive deltagarmålen. Som framgår, ligger vi längre fram för deltagarmålen jämfört med
de ekonomiska ramarna, framför allt inom programområde 2 och 3.
Diagram 3. Andel intecknade deltagare av resultatmål, andel intecknat av ram, godkända
kostnader av ram och andel redovisad av deltagarmål

Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt mycket sällan förbrukar hela den
beviljade budgeten och ofta når de inte heller upp till det planerade antalet deltagare. Med det i
åtanke ger siffrorna ändå en bild av vad som kan förväntas. Slutsatsen är att det finns förutsättningar
för lite dyrare insatser för deltagarna i fortsättningen av programperioden.

Förutsättningarna att nå resultatramens mål för deltagare är goda
I tidigare rapporter har konstaterats att förutsättningarna för att nå resultatramens etappmål och
slutmål för deltagare är goda i både programområde 1 och 2 och detta konstaterande gäller än. I
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tabell 10 visas etappmål gällande antalet projektdeltagare i programområdena 1, 2 och 3. I
programområde 1 hade 82 procent av målet nåtts 31 juli 2018. Prognosen är att målet ska vara nått
till 100 procent i slutet av året. Målen för programområdena 2 och 3 är redan uppnådda. Eftersom
målen redan är nådda har inga prognoser gjorts.
Tabell 10. Uppföljning av etappmål för deltagare
Etappmål, som ska
vara nått 31/12 2018

Programområde

Uppnått
31/7 2018

Prognos uppnått
31/12 2018

Antal deltagare i PO 1

78 900

82%

100%

Antal deltagare i PO 2

34 500

111%

>111%

Antal deltagare i PO 3

20 000

141%

>141%

Omedelbara resultatindikatorer
Enligt ESF-förordningen ska medlemsländerna samla in och redovisa omedelbara resultatindikatorer.
De ska redovisa deltagarens situation i samband med avslut eller upp till en månad senare. Inom
programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator och den avser deltagare som erhållit en
kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses en kvalifikation, certifiering eller liknande som följer av
en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt organ, exempelvis ett
branschorgan.
Tabell 11. Antal deltagare i programområde 1 som avslutat insatsen och erhållit en
kvalifikation
Kön
Kvinnor
Män
Totalt

Antal deltagare som
har slutat
9 637
3 515
13 152

Varav deltagare som erhållit
en kvalifikation
1 047
480
1 527

Andel som erhållit en
kvalifikation
11 %
14 %
12 %

14 procent av männen och 11 procent av kvinnorna har erhållit en kvalifikation efter avslutad insats.
Det finns ännu ingen sammanställning av vilken typ av kvalifikationer som avses, men ESF-rådet
avser att återkomma till det i uppföljningar framöver.
Inom programområde 2 och 3 har 49 967 deltagare avslutat insatserna och tabell 12 visar resultaten
för dessa i samband med avslut. Av de 49 967 deltagare som avslutat insatser inom programområde
2 och 3 är 21 280 kvinnor och 28 687 män. 63 procent har förbättrat sin ställning på
arbetsmarknaden vid avslut. Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlingseller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet vid
avslut anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. För de flesta handlar det om att de har
sysselsättning. 36 procent av kvinnorna har sysselsättning efter avslutad insats. Motsvarande siffra
för männen är 39 procent.
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Tabell 12. Deltagare i programområde 2 och 3 och deras status vid avslut
varav tidigare
varav i
varav med
varav i
inaktiva
Kön
Mål
syssellärlingsplats
utbildning
deltagare, som
sättning
eller praktik
söker arbete
26%
2.1
Kvinnor
19%
6%
3%
2.1
Män
30%
18%
4%
3%
2.1
Totalt
29%
19%
5%
3%

Summa

55%
56%
56%

2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

24%
29%
27%
19%
31%
24%

34%
29%
31%
10%
10%
10%

1%
1%
1%
4%
4%
4%

3%
3%
3%
5%
3%
4%

51%
62%
62%
38%
48%
42%

PO2
PO2
PO2
3.1
3.1

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män

23%
30%
27%
48%
48%

22%
22%
22%
18%
17%

4%
3%
3%
2%
3%

3%
3%
3%
2%
2%

53%
57%
55%
71%
70%

3.1
Totalt

Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

48%
36%
39%
38%

18%
20%
20%
20%

3%
3%
3%
3%

2%
3%
2%
3%

70%
62%
64%
63%

Totalt
Totalt

Långsiktiga resultat i programområde 1
Som påpekats i inledningen hämtar vi in den långsiktiga resultatindikatorn som gäller anställda i
programområde 1 med hjälp av en enkät till deltagarna. Indikatorn gäller hur stor andel av deltagarna
som förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in
med hjälp av frågor om deltagaren fått fast istället för tillfällig anställning, heltidsanställning istället för
deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens eller som innehåller
mer ansvar. Ifall deltagaren erhållit en kvalifikation räknas detta också som en förbättring.
I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare visas att 40 procent av dem som
besvarat enkäten uppger att deras arbetsmarknadssituation förbättrats, vilket är mer än programmets
mål (28 procent). Vi ser dock en stor skillnad mellan kvinnor och män, endast 18 procent av
kvinnorna, men hela 93 procent av männen uppger att deras arbetsmarknadssituation förbättrats.
Orsaken till varför det ser ut så här är inte utredd, men en faktor skulle kunna vara att kvinnor och
män deltar i olika typer av projekt, med olika inriktning och även annorlunda resursfördelning. I en
tidigare socialfondsrapport har visats att det för projekten i programområde 1 finns en tydlig åtskillnad
gällande kön och resursfördelning. Kvinnor deltar oftare i projekt med relativt liten ESF-finansiering
per deltagare, medan män i större utsträckning deltar i projekt med högre nivåer av ESF-finansiering
per deltagare. Åtskillnaden hänger samman med vilken typ av projekt det handlar om. Projekt som
har jämförelsevis låga nivåer av ESF-finansiering riktar sig till offentlig sektor, i sådana verksamheter
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där många kvinnor är anställda. Projekt med höga nivåer av ESF-finansiering riktar sig oftare till småoch medelstora företag, och i dessa projekt deltar en, relativt sett, högre andel män.11
För mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. Hittills finns 12 projekt
som avslutats för sex månader sedan eller mer. Av dessa har lite mer än hälften, 7 projekt, utvecklat
nya verktyg, strukturer eller metoder som fortfarande tillämpades sex månader efter att projektet
avslutades. Programmets mål för resultatindikatorn är att 66 procent av projekten ska ha utvecklat
nya verktyg, strukturer eller metoder som tillämpas sex månader efter projektavslut. De 7 projekten
utgör 58 procent.
I projektet Smart industri i Östra Mellansverige var fem delprojekt verksamma för att utveckla varsin
metod/process utifrån de regionala behov som fanns. Projektets syfte var att skapa metoder både för
kompetensbehovsinventering, liksom för en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning. På detta
sätt hoppas man kunna bidra dels till bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och
utbildningsväsendets utbud, dels till en breddad rekryteringsbas. Delprojektet i Östergötland har
utvecklat en digital metod för strategisk kompetensförsörjning till stöd för industriföretagen. Faktorer
som jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering är integrerade i metoden, för att bidra till ökad
konkurrenskraft och ökad attraktivitet för industrin. Metoden är en av de som används sex månader
efter projektavslut.

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3
Av socialfondsförordningen framgår även att medlemsländerna ska redovisa långsiktiga
resultatindikatorer för deltagarna. Dessa ska beskriva deltagarnas situation sex månader efter att de
avslutat insatsen. Totalt är det 37 146 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga
resultatindikatorer kan redovisas.12
I programmet finns uppsatta mål för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, i
utbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat
insatsen. Deltagare som har en sysselsättning som helt eller delvis finansieras med någon typ av
anställningsstöd redovisas som sysselsatta. I följande diagram redovisas resultaten per särskilt mål.
Diagrammet visar att resultaten inom mål 2.1 ligger i linje med programmets mål gällande
sysselsättning. Det är små skillnader i resultaten mellan kvinnor och män. För mål 2.1 finns inget mål
avseende andel deltagare arbetsmarknadspolitiskt program men uppgifterna redovisas för
jämförbarhetens skull med övriga särskilda mål.

11

Se fördjupningen i socialfondsrapport 2017:3
https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Socialfondsrapport%202017-10-25.pdf
12 I bilagans tabell över långsiktiga resultatindikatorer ges en fullständig redovisning av långsiktiga resultat för deltagare
nedbrutet på målgrupper.
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Diagram 4. Resultat för deltagare i mål 2.1 sex månader efter avslutad insats, procent.

För särskilt mål 2.2 är en lägre andel deltagare i sysselsättning jämfört med målet i programmet, det
gäller särskilt kvinnorna. Däremot är en betydligt högre andel i utbildning jämfört med målen och då
särskilt kvinnorna. Om man lägger samman dessa båda resultat är totalt 58 procent av kvinnorna och
56 procent av männen i sysselsättning eller utbildning vilket kan jämföras med programmets
sammanräknade målvärde, 49,5 procent. En viktig förklaring till den höga andelen i utbildning är att
inom mål 2.2 finns flera projekt där syftet är att undvika avhopp från gymnasieskolan.
Diagram 5. Resultat för deltagare i mål 2.2 sex månader efter avslutad insats, procent.
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I diagram 6, särskilt mål 2.3, är det stora skillnader mellan kvinnor och män som är i
sysselsättning,14 procentenheter fler män än kvinnor är sysselsatta. Något större andel kvinnor är i
utbildning eller deltar i arbetsmarknadspolitiskt program. Andelen deltagare totalt i sysselsättning är
något högre än programmets mål, 25 procent mot 24 procent som är programmets mål. Resultatet
för utbildning är klart över målet.
Det kan finnas flera orsaker till skillnaden mellan kvinnor och män med avseende på sysselsättning
och det finns inte utrymme att i rapporten reda ut dessa. Ekonomisk resursfördelning, liksom
insatsernas kvalitet, är dock exempel på faktorer som skulle kunna påverka resultatet. I en tidigare
socialfondsrapport har det visats att resursfördelningen skiljer sig mellan kvinnor och män i mål 2.3.
Det har visats att projekt med högre andel kvinnor bland deltagarna arbetar med en mindre summa
ESF-medel per deltagare jämfört med projekt med en högre andel män, där de finansiella resurserna
per deltagare är högre.13 I föregående socialfondsrapport konstaterades också att skillnaden mellan
kvinnor och män då det gäller hur många som återfinns i sysselsättning framförallt återfinns bland
kvinnor och män med grundskole- eller gymnasieutbildningen, ej alls i samma utsträckning bland
högskoleutbildade.14

Diagram 6. Resultat för deltagare i mål 2.3 sex månader efter avslutad insats, procent.

En förklaring till den relativt höga andelen deltagare i utbildning är att många nyanlända deltagare
finns i insatser inom detta mål. Utbildningsnivån är låg hos många nyanlända varför utbildning är en
viktig åtgärd.

13

Se fördjupningsdelen i socialfondsrapport 2017:3
https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Socialfondsrapport%202017-10-25.pdf
14 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2108:2
https://www.esf.se/Documents/V%c3%a5ra%20program/Socialfonden%202014-2020/Rapport%202018-07-29.pdf
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Trots att andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarnadspolitiskt program är högre inom mål 2.3
än i de övriga särskilda målen ligger resultatet kraftigt under programmets fastslagna målvärde, som
är att 52 procent av deltagarna ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Den faktiska
andelen hittills (27 procent) uppgår med andra ord endast till hälften av det förväntade målet. I viss
mån kompenseras den lägre andelen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program av att andelen
deltagare som återfinns i utbildning istället är högre, men inte fullt ut.
Enbart med grund i indikatorerna och kunskap om projekten går det inte att fastslå en orsak till varför
resultatet ligger så långt under målvärdet just här. Möjligheten att fortsätta till ett
arbetsmarknadspolitiskt program är framförallt aktuell för kvinnor och män som står särskilt långt från
arbetsmarknaden. Därför är målvärdet högre satt inom mål 2.3 än inom övriga särskilda mål. I
föregående socialfondsrapports fördjupning gällande särskilt mål 2.3 kunde vi också visa att gruppen
som efter projektet återfinns inom ett arbetsmarknadspolitiskt program stod längre ifrån
arbetsmarknaden då de startade i projektet än andra deltagargrupper. Dessa har dock inte alls i den
utsträckning som förväntades då programmet skrevs gått vidare till ett arbetsmarknadspolitiskt
program.
Samtidigt har det visats att den aktuella deltagargruppen har en annan sammansättning än väntat.
En större andel nyanlända ingår i gruppen, medan vissa andra grupper, som kvinnor och män som är
eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbetet samt kvinnor och män med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i lägre grad än väntat återfinns i
socialfondsprojekten. Även detta visades i föregående rapport.
Sannolikt har också arbetsmarknadspolitikens utformning i stort inverkan på resultatet. Vi vet att
Arbetsförmedlingens insatser i form av arbetsmarknadspolitiska program ser annorlunda ut nu än de
gjorde då socialfondsprogrammet skrevs. Exempelvis har den ökade invandringen lett till
förändringar i arbetsmarknadspolitiken, vilket i sin tur påverkat insatsernas utformning och inriktning.
Att situationen var en annan då målvärdet sattes betyder att de individer och resultat man utgick från
i framtagandet av målvärdet inte är desamma nu som då.15
I diagram 7 som visar programområde programområde 3 finns fler mål än inom programområde 2,
och de är delvis annorlunda formulerade. Målet för sysselsatta är uppdelat i anställda och
egenföretagare. Vidare omfattar deltagare i utbildning inom programområde 3 även de deltagare
som deltar i utbildningsprogram som leder till ett utbildningsbevis samt deltagare i lärlings- och
praktikutbildning. Målet för andelen deltagare i anställning har uppnåtts med god marginal medan
andelen företag är låg. 49 deltagare, 23 kvinnor och 26 män, drev eget företag sex månader efter
avslut. Beträffande utbildning inklusive praktik med mera så är målnivån högre i första hand för
kvinnorna.
En femtedel, 20 procent, av deltagarna deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader
efter avslut vilket är nära dubbelt så stor andel som programmets mål. De registerbaserade

15

Det är inte helt tydligt vilka insatser och målgrupper som legat till grund för målvärdet. Enligt uppgift från i ett
arbetsdokument från Arbetsmarknadsdepartementet är målet satt med utgångspunkt i resultat som redovisas i en rapport
gällande arbetsintegrering: ”På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering”, Institutet för Framtidsstudier (2013).
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uppgifterna som samlas in för uppföljningen av de långsiktiga resultatindikatorerna visar en stor
andel av totala antalet deltagare. Syftet med insamlingen är att mäta hur stor andel som haft en
positiv utveckling efter avslutad insats och inte kartlägga vad samtliga deltagare gör. Naturligt
uppkommer dock frågan vad de deltagare som inte täcks av indikatorerna gör. En del kan ha uppnått
förbättringar som inte mäts i indikatorerna. Andra befinner sig samtidigt inte i en bättre situation än
då de slutade projektet.
Diagram 7. Resultat för deltagare i mål 3.1 sex månader efter avslutad insats, procent.

Det har nu också blivit möjligt att börja följa upp hur det ser ut med avseende på könssegregering för
de deltagare inom programområde 2 och 3 som gått vidare till en anställning, även om siffrorna än så
länge är högst preliminära. Eftersom uppföljning görs året efter att deltagaren avslutat sin insats och
det dessutom finns en tidsmässig eftersläpning i registren (yrkesregistret är för närvarande
uppdaterat t.o.m. 2016) gäller uppföljningen än så länge relativt få deltagare, enbart dem som har
slutat före 2016. Detta har fått till resultat att enbart gruppen deltagare i åldern 20–34 än så länge
kan följas upp, då de tidigare projekten främst riktade sig till ungdomar.
Med könssegregering avses det faktum att kvinnor och män återfinns inom skilda branscher och
yrken. I bilagans tabell 17a visas könssegregeringsindex för deltagarna. Eftersom SCB tar fram ett
könssegregeringsindex för hela Sveriges befolkning finns möjlighet att jämföra deltagarnas utfall med
befolkningens. Detta visas i bilagetabell 17b. Preliminärt syns att deltagarnas resultat är lite sämre än
för befolkningen i sin helhet inom samma åldersgrupp. Könssegregeringen bland deltagarna då det
gäller vilka yrken de återfinns inom är med andra ord lite högre än för befolkningen som helhet.
Eftersom det är ett uttalat mål i programmet att projektens arbete med deltagarna ska motverka
könssegregering kommer uppföljningen publiceras löpande i kommande socialfondsrapporterna.
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Bilaga. Tabeller
Tabell 13. Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt
Indikator\särskilt
mål
Totalt
Särskilt mål 1.1
Särskilt mål 2.1
Särskilt mål 2.2
Särskilt mål 2.3
Särskilt mål 3.1
(K=kvinnor,
M=män,
Tot=totalt)
Kvinnor Män
Summa Kvinnor Män
Summa Kvinnor Män
Summa Kvinnor Män
Summa Kvinnor Män
Summa Kvinnor Män
Summa
Arbetslösa, inklusive
långtidsarbetslösa
19 487
26 529
46 016
10
11
21
3 297
4 236
7 533
3 323
5 842
9 165
3 874
3 119
6 993
8 983
13 321
22 304
varav utomeuropeiskt födda
7472
9457
16929
5
8
13
1945
2437
4382
703
1401
2104
3043
2396
5439
1776
3215
4991
Långtidsarbetslösa
7 867
10 222
18 089
5
8
13
2 137
2 592
4 729
1 449
2 593
4 042
2 308
1 808
4 116
1 968
3 221
5 189
varav utomeuropeiskt födda
4250
4894
9144
3
6
9
1313
1531
2844
330
659
989
1886
1455
3341
718
1243
1961
Icke förvärvsarbetande
9 432
11 060
20 492
33
11
44
2 044
2 015
4 059
2 958
4 538
7 496
1 745
1 233
2 978
2 652
3 263
5 915
varav utomeuropeiskt födda
2558
3197
5755
6
3
8
604
666
1270
642
1117
1759
948
584
1532
358
828
1186
Icke förvärvsarbetande som
inte deltar i allmän eller
yrkesinriktad utbildning
8 841
10 200
19 041
33
11
44
1 897
1 742
3 639
2 944
4 499
7 443
1 409
961
2 370
2 558
2 987
5 545
varav utomeuropeiskt födda
2020
2406
4426
6
3
8
480
410
890
639
1098
1737
621
316
937
274
580
854
Sysselsatta, inklusive
egenföretagare
44 887
19 433
64 320
44 870
19 395
64 265
14
34
48
3
3
5
0
3
3
0
0
0
Under 25 år
21609
30252
51861
1902
1170
3072
1397
1805
3202
6284
10382
16666
665
767
1432
11361
16128
27489
varav deltagare i projekt som
ska förebygga avhopp från
gymnasiet (mål 2.2)
2 556
3 989
6 545
0
0
0
0
0
0
2 556
3 989
6 545
0
0
0
0
0
0
Över 54 år
11765
5189
16954
10687
4105
14792
598
693
1291
0
0
0
480
391
871
0
0
0
Med primärskoleutbildning
eller grundskoleutbildning
(ISCED 1-2)
16 163
18 076
34 239
3 297
2 087
5 384
2 508
2 930
5 438
3 344
5 306
8 650
3 301
2 367
5 668
3 713
5 386
9 099
Tabellen fortsätter på nästa sida
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Fortsättning tabell 13

Indikator\särskilt mål
Med gymnasieutbildning eller
eftergymnasial utbildning
(ISCED 3-4)
Med högskoleutbildning
(ISCED 5–8)
Nyanlända invandrare
(målgrupp PO2)
Har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt
arbetsförmåga (målgrupp
PO2)
Är eller har varit sjukskrivna
och har behov av stöd för
återgång i arbete (målgrupp
PO2)
Icke förvärvsarbetande, mer
än 12 månader (målgrupp
PO2)
Totalt antal deltagare
varav utomeuropeiskt födda
(målgrupp PO2 & PO3)

Totalt

Särskilt mål 1.1

Särskilt mål 2.1

Särskilt mål 2.2

Särskilt mål 2.3

Särskilt mål 3.1

26321

24645

50966

14886

8792

23678

1380

1791

3171

1864

2993

4857

1113

1024

2137

7078

10045

17123

28 680

10 866

39 546

26 360

8 308

34 668

907

1 017

1 924

44

69

113

817

847

1 664

552

625

1 177

4277

4843

9120

5

6

11

1266

1984

3250

237

490

727

2769

2363

5132

0

0

0

2 544

3 271

5 815

15

3

17

813

950

1 763

857

1 571

2 428

859

748

1 607

0

0

0

582

237

819

10

0

11

292

110

402

7

3

10

273

123

396

0

0

0

4 570
73806

5 395
57022

9 965
130828

14
44913

6
19417

20
64330

1 377
5355

1 165
6285

2 542
11640

2 519
6284

3 829
10382

6 348
16666

660
5619

395
4354

1 055
9973

0
11635

0
16584

0
28219

10 030

12 654

22 684

11

10

21

2 549

3 103

5 652

1 345

2 518

3 863

3 991

2 980

6 971

2 134

4 043

6 177

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Med nyanlända invandrare (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som
omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare” gäller unika individer.
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Tabell 14. Omedelbara resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt
Indikator\särskilt mål
(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt)
K
Deltagare i sysselsättning, inklusive
egenföretagande, efter avslutad åtgärd (målgrupp
PO2 & PO3)
7 638
Andel med tillsvidareanställning av de anställda
deltagarna. (Övriga är antingen visstidsanställda
eller så saknas uppgift om anställningsform.
Målgrupp PO2 & PO3)
23%
Andel med heltidsanställning av de anställda
deltagarna. (Övriga är antingen deltidsanställda
eller så saknas uppgift om anställningsform.
Målgrupp PO2 & PO3)
58%
Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd
(målgrupp PO2 & PO3)
4283
Deltagare med lärlingsplats eller praktik efter
avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)
644
Tidigare inaktiva deltagare, som söker arbete efter
avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)
593
Deltagare som erhållit en kvalifikation efter
avslutad åtgärd
2 310
Totalt antal deltagare som har slutat
30 917

Totalt
M

Tot

11 292 18 930

K

Särskilt mål 1.1
M
Tot

K

Särskilt mål 2.1
M
Tot

K

Särskilt mål 2.2
M
Tot

K

Särskilt mål 2.3
M
Tot

K

Särskilt mål 3.1
M
Tot

10

3

13

853

1 226

2 079

1 003

1 961

2 964

601

792

1 393

5 171

7 310 12 481

27%

25%

0%

0%

0%

12%

14%

13%

30%

33%

32%

12%

17%

15%

24%

29%

27%

69%

65%

0%

0%

0%

52%

66%

61%

64%

71%

69%

55%

67%

61%

58%

70%

65%

5633

9916

0

0

0

619

733

1352

1385

1957

3342

315

266

581

1964

2677

4641

781

1 425

4

0

4

195

180

375

52

85

137

135

105

240

258

411

669

663

1256

0

0

0

105

122

227

107

175

282

144

66

210

237

299

536

2 393 4 703
32 202 63 119

1 047
9 637

480
3 515

1 527
13 152

183
3 219

267
4 038

450
7 257

260
4 120

469
6 793

729
10 913

200
3 153

150
2 556

350
5 709

620
1 027 1 647
10 788 15 300 26 088

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3.
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Tabell 15. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt
Indikator\särskilt mål
(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt)
Deltagare i sysselsättning, inklusive
egenföretagande, 6 mån efter avslutad åtgärd
(målgrupp PO2 & PO3)
varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3)
varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare
målgrupp PO3)
varav nyanlända (målgrupp PO2)
varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2)
varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2)
varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av
stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2)
varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12
mån. (målgrupp PO2)
Deltagare i utbildning efter 6 mån avslutad åtgärd
(målgrupp PO2 & PO3)
varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3)
varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare
målgrupp PO3)
varav deltagare i projekt som ska förebygga
avhopp från gymnasiet (mål 2.2)
varav nyanlända (målgrupp PO2)
varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2)
varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2)
varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av
stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2)
varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12
mån. (målgrupp PO2)

Totalt
M

K

Särskilt mål 1.1
K
M
Tot

Tot

Särskilt mål 2.1
K
M
Tot

Särskilt mål 2.2
K
M
Tot

Särskilt mål 2.3
K
M
Tot

2 020

420

631 1 051 3 340

K

4 997

8 235 13 232

0

0

0

590

866 1 456

647 1 373

1058

2146

3204

0

0

0

327

480

807

100

319

419

302

479

781

4 086
406
309
788

6 964 11 050
843
1249
567
876
1242
2030

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

82
185
87
312

157
345
148
394

239
530
235
706

647 1 373
25
95
162
340
268
575

2 020
120
502
843

44
196
60
208

124
403
79
273

Särskilt mål 3.1
M
Tot

5 365

8 705

329

868

1197

168 3 313
599
0
139
0
481
0

5 310
0
0
0

8 623
0
0
0

25

17

42

0

0

0

16

11

27

0

3

3

8

4

12

0

0

0

61

87

148

0

0

0

21

25

46

28

49

77

12

13

25

0

0

0

3 302

3 772

7 074

0

0

0

268

325

593

969 1 218

2 187

195

162

357 1 870

2 067

3 937

836

1174

2010

0

0

0

78

117

195

248

390

638

157

138

295

353

529

882

3 066

3 533

6 599

0

0

0

197

217

414

969 1 218

2 187

36

36

72 1 864

2 062

3 926

559
185
110
279

725
237
137
305

1284
422
247
584

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
25
21
43

0
71
24
51

0
96
45
94

559
20
70
156

725
35
101
186

1284
55
171
342

0
140
19
80

0
131
12
68

0
271
31
148

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3

5

8

0

0

0

3

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

871

1 571

0

0

0

147

164

311

545

703

1 248

8

4

12

0

0

0

Tabellen fortsätter på nästa sida
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Fortsättning tabell 15
Särskilt mål 2.3
Tot
M
K

Särskilt mål 3.1
Tot
M

K

471

632 1 103

250

437

687

650

470 1 120 1 596

2 515

4 111

0

263

356

619

56

134

190

542

390

932

290

631

921

0
0
0
0

0
0
0
0

55
123
98
293

121
234
133
363

176
357
231
656

250
16
53
109

437
36
89
173

687
52
142
282

69
451
91
383

76
336
72
279

145 1 580
0
787
0
163
0
662

2 493
0
0
0

4 073
0
0
0

0

0

0

22

9

31

0

0

0

10

6

16

0

0

0

0

0

0

21

19

40

22

38

60

7

6

13

0

0

0

3
0

0
0

3 2 110 2 732 4 842 2 756 4 610
0 947 1269 2216 593 1119

0

0

0

608

897 1 505 2 756 4 610

7 366

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
471
349
800

0 1075 1776
0
95 203
822 1293
434 783 411 743
957 1757 709 1218

0
0
0
2851
298 1376 1229 2605
1154 300 280 580
1927 1014 805 1819

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

135

0

0

0

504

M

Totalt
Tot

Särskilt mål 1.1
Tot
M
K

2 969

4 054

7 023

3

0

3

1151 1511 2662
varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & PO3)
varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare
1 954 3 127 5 081
målgrupp PO3)
606 1196
590
varav nyanlända (målgrupp PO2)
537
294
243
varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2)
815 1600
785
varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2)
varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av
15
32
stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2)
varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12
113
63
50
mån. (målgrupp PO2)
Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd
15 707 21 442 37 149
(målgrupp PO2 & PO3)
4603 6329 10932
varav utomeuropeiskt födda (målgr. PO2 & PO3)
varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare
12 206 17 979 30 185
målgrupp PO3)
varav deltagare i projekt som ska förebygga
1075 1776 2851
avhopp från gymnasiet (mål 2.2)
1 943 2 254 4 197
varav nyanlända (målgrupp PO2)
1061 1457 2518
varav med funktionsnedsättning (målgrupp PO2)
2 523 2 980 5 503
varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2)
varav är eller har varit sjukskrivna och har behov av
294
93
201
stöd för återgång i arbetet (målgrupp PO2)
varav har varit utanför arbetsmarknaden mer än 12
mån. (målgrupp PO2)
1 611 2 138 3 749

0

0

0
0
0
0

Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 6
mån efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3)

Särskilt mål 2.2
Tot
M

Särskilt mål 2.1
Tot
M
K

K

Indikator\särskilt mål
(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt)

63

198

529 1033

K

7 366 2 233 1 897 4 130 8 605 12 203 20 808
1712 1714 1419 3133 1348 2522 3870
304

382

686 8 538 12 090 20 628

3

7

62

28

90

0

0

0

959 1516

2475

148

93

241

0

0

0

4

Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Med nyanlända (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd” gäller unika
individer.
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Tabell 16. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i mål 1.1, antal och andel
deltagare
Indikator

Kvinnor

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd

Totalt

1 980

6 713

871

1 845

2 716

18 %

93 %

40 %

varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation
Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation

Män

4 733

Tabell 17a. Könssegregering bland sysselsatta deltagare som avslutat projekt inom PO 2 och
PO 3 för minst ett år sedan
Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen
för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades
Ålder

Förvärvsarbetande

Index

20–34

Kvinnor

55,3

Män

431

636

35–49

-

-

-

50–64

-

-

-

Totalt

55,3

Okänt yrke

434

636

58

127

Anmärkning: Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och
mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med
att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av
könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering.
Indexet är beräknat på yrken enligt svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).
Tabell 17b. Jämförelsetal: könssegregering bland befolkningen 2016
Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016
Index och antal
Ålder
Index

Förvärvsarbetande

20–34
35–49
50–64

48,8
52,6
59,8

Kvinnor
638 245
748 079
657 277

Totalt

53,2

2 043 601

2 083 201

67 306

118 461

Okänt yrke

Män
667 891
768 234
647 076

Källa: Yrkesregistret, SCB

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47 141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se

Tabell 18. Omedelbara resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare

Indikator

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetslösa deltagare som avslutat insats

8 471

12 586

21 057

Arbetslösa deltagare som fullföljt en insats
Arbetslösa deltagare som erbjudits anställning, fortsatt
utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd

1 718

2 656

4 374

482

686

1 168

Arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en kvalifikation eller
deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad
åtgärd

5 856

8 596

14 452

Långtidsarbetslösa deltagare som avslutat insats

1 806

2 959

4 765

Långtidsarbetslösa deltagare som fullföljt en insats

467

776

1 243

Långtidsarbetslösa deltagare som erbjudits anställning, fortsatt
utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd

124

215

339

Långtidsarbetslösa deltagare som studerar, erhåller en
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

1 121

1 841

2 962

Icke-förvärvsarbetande deltagare som avslutat insats

2 231

2 458

4 689

Icke förvärvsarbetande deltagare som fullföljt en insats

461

441

902

Icke förvärvsarbetande deltagare som inte studerar, som
erbjudits anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller
praktik efter avslutad åtgärd

217

231

448

1 500

1 590

3 090

10 788

15 300

26 088

Deltagare i fortsatt utbildning, utbildningsprogram som leder till
utbildningsbevis, lärlingsutbildning eller praktiktjänstgöring
inom 6 månader efter avslutat åtgärd

1 870

2 067

3 937

Deltagare som har anställning inom 6 mån efter avslutad åtgärd

3 317

5 339

8 656

23

26

49

8 605

12 203

20 808

Icke förvärvsarbetande som inte studerar, som studerar, får en
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive
egenföretagare, efter avslutad åtgärd
Totalt antal deltagare som avslutat insats

Deltagare som är egenföretagare inom 6 mån efter avslutad
åtgärd
Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd

31 (32)

32 (32)

Bilaga 3

PO1 mål 1.1 Stärkt digital kompetens för vård och omsorgssektorn 2018/00185 - utlyst ESF-stöd 50 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

2018/00447

Mer Omsorg med DIGital teknik

2019-04-01

2021-03-31

2018/00452

DiVOS

2019-04-01

2021-03-31

Göteborgsregionens
kommunalförbund
Lidköpings kommun

2018/00432

GO-DigIT

2019-03-01

2021-02-28

Göteborgs stad Intraservice

Kontaktperson projekt
Anita Toth
Peter Jadesjö
Inger Jayakoddy

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

17 485 367

8 749 536

26 234 903

6 727 202

3 362 660

10 089 862

17 583 566

8 779 097

26 362 663

41 796 135

20 891 293

62 687 428

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

PO1 mål 1.1 Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering 2018/00189 - utlyst ESF-stöd 30 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2018/00435

KICK OFF

2019-04-01

2021-03-31

Samordningsförbundet Västra
Skaraborg

Elin Süttenbach

3 961 916

4 480 342

8 442 258

3 961 916

4 480 342

8 442 258

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

PO2 mål 2.1 Ökade övergångar till arbete eller studier 2018/00187 - utlyst ESF-stöd 60 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

2018/00442

Respondere

2019-04-01

2022-03-31

Samordningsförbundet Älv och Kust Rick Mulder

15 630 260

17 626 368

33 256 628

2018/00444

PULS

2019-03-01

2022-02-28

Sjuhärads samordningsförbund

Anna Fagefors

14 179 829

15 989 451

30 169 280

2018/00439

Steg

2019-02-01

2022-01-31

Mariestads kommun

Ingela Backman

12 207 246

13 732 194

25 939 440

2022-03-30

Arbetsmarknad och
vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Gabriella Lapadatovic

7 660 237

8 698 460

16 358 697

49 677 572

56 046 473

105 724 045

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

2018/00450

Projekt Plus

2019-04-01

Kontaktperson projekt

PO2 mål 2.2 Ökade övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år) 2018/00186 - utlyst ESF-stöd 60 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2018/00440

Sätt färg på Göteborgsregionen

2019-03-01

2022-02-28

Sätt färg på Göteborg ekonomisk
förening

Erling Zandfeld

7 589 288

8 559 308

16 148 596

7 589 288

8 559 308

16 148 596

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

PO2 mål 2.3 Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda, fokus kvinnor 2018/00188 - utlyst ESF-stöd 40 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2018/00443

ALL-IN

2019-03-01

2022-01-31

Samordningsförbundet Trollhättan,
Ann Kickeus
Lilla Edet och Grästorp

20 045 650

10 007 584

30 053 234

2018/00441

Projekt Nordost

2019-02-04

2022-01-31

Samordningsförbundet Göteborg
Nordost

16 100 823

7 995 647

24 096 470

36 146 473

18 003 231

54 149 704

Mattias Lundqvist

Avslag
PO 1 Stärkt digital kompetens för vård och omsorgssektorn 2018/00185 - utlyst ESF-stöd 50 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2018/00437

Utbildning i di... (UDAS)

2019-02-01

2021-02-01

Skaraborgs Sjukhus

Jonas Åsberg

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

13 525 253

6 786 803

20 312 056

13 525 253

6 786 803

20 312 056

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

23 007 950

PO 1 Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering 2018/00189 - utlyst ESF-stöd 30 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

2018/00433

Den dialogiska organisationen

2018/00453

Hållbart arbetsliv Skaraborg

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2019-03-01

2021-02-28

Sdf Norra Hisingen

Rüddi Porsgaard

10 813 381

12 194 569

2019-03-03

2020-12-31

IDC West Sweden AB

Thomas Nilsson

4 687 700

5 385 770

10 073 470

15 501 081

17 580 339

33 081 420

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

8 890 665

10 095 361

18 986 026

PO2 Ökade övergångar till arbete eller studier 2018/00187 - utlyst ESF-stöd 60 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2018/00431

VÄXA 2.0

2019-04-01

2022-03-31

Samordningsförbundet i Halland

Samuel Grahn

2018/00454

Bemötandets scenkonst

2019-02-01

2022--01-31

Kulturcentrum i Väst

Peter Rundkvist

4 694 157

5 297 485

9 991 642

13 584 822

15 392 846

28 977 668

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

22 550 531

25 433 903

47 984 434

PO 2 Ökade övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år) 2018/00186 - utlyst ESF-stöd 60 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

Kontaktperson projekt

2018/00445

Tillitslyftet

2019-03-01

2021-12-31

Folkhögskoleförvaltningen Västra
Götalandsregionen

Tomas Rydsmo

2018/00446

rec.play.rock

2019-02-01

2022-01-31

Trollhättan Stad

Joachim Åkerman

2018/00448

InVux

2019-03-01

2022-02-28

Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)

Lisa Sipari

3 405 823

3 885 149

7 290 972

11 514 942

12 990 555

24 505 497

37 471 296

42 309 607

79 780 903

ESF-stöd totalt

Medfinansiering från
projektet

Summa
stödberättigande
kostnader

25 425 309

12 750 170

38 175 479

7 382 836

3 686 533

11 069 369

15 562 259

7 667 765

23 230 024

48 370 404

24 104 468

72 474 872

PO2 Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda, fokus kvinnor 2018/00188 - utlyst ESF-stöd 40 miljoner
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum projekt

Slutdatum projekt

Organisationsnamn

2018/00449

Framåt

2018/00436

TIAMAT

2018/00451

Stärka

2019-04-01

Kontaktperson projekt

2019-04-01

2022-03-31

Hylte kommun

Emma Gröndahl

2019-02-04

2022-01-31

Skövde kommun

Karin Holm

2022-03-31

Medborgarskolan Region Väst

Andreas Berglund

Bilaga 4
Promemoria
2018-11-21
Åza Rydén
036-345740

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Nedanstående två utlysningar planeras ingå i den tionde utlysningsomgången inom Europeiska
socialfonden i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras 14 januari 2019 och stänga 25
februari 2019.
Utlysningarna är en ny omgång av två tidigare publicerade utlysningar i utlysningsomgång 2018:2.
Utlysningarnas teman är ursprungligen framarbetade inom den så kallade fondsamordningsgruppen.
Inriktningarna inom dessa teman har utarbetats med relevanta aktörer, utifrån de regionala
utvecklingsstrategierna för Halland respektive Västra Götaland.

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

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg

1(1)

Bilaga 5

Projekt som fått avslag eller återtagits
2018-11-21

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID
20201943

Projektägare
Innovatum AB

Projektnamn
Framtidens Fabrik – SMF
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EU-stöd
(SEK)
19 276 855
19 276 855

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID
20201939
20201944

Projektägare

Projektnamn

Sahlgrenska Science
Park AB
Johanneberg Science
Park AB

Access UK
TJIVA – Tjänsteinnovationsaccelerator
Totalt medel insatsområde 2:

Sökt EU-stöd
(SEK)
3 567 582
3 550 919
7 118 501

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID
20201942
20201947

Projektägare

Projektnamn

Johanneberg Science
Park AB
Varbergs kommun

Klimatmatchen
Lokalodlad El – Småskalig elförsörjning till
storskaliga elvägar
Totalt medel insatsområde 3:

Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
9 000 000
1 556 174
10 556 174

36 951 530

Bilaga 6

Beslutsdatum
2018-04-09
Diarienummer
2018/00185

Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Stärkt digital kompetens för vård- och
omsorgssektorn II
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka
kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt
från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige
(Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
Aktuell utlysning är en ny omgång av den tidigare utlysningen från 2017, ”Stärkt digital kompetens för
vård- och omsorgssektorn”.
I denna utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensförsörjning för
vård- och omsorgssektorn. Projekten ska involvera ett flertal deltagande aktörer och den
huvudsakliga inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagande kvinnor och män ska
vara inom digitalisering.
Utlysningen riktar sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer inom vård- och
omsorgssektorn. En majoritet av de deltagande aktörerna ska vara kända vid ansökans inlämning.
Målgrupp: Alla sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn oavsett anställningsform. Utlysningen
öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens
programområde 2.
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal
projekttid är två år.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Beslutsdatum
2018-04-09
Diarienummer
2018/00185

Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
Aktuell utlysning genomförs inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom
programområde 1 Kompetensförsörjning, mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak
sysselsatta kvinnor och män, men även personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i enlighet
med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov. Investeringar i att stärka
kompetensen hos individer i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens
behov genomförs inom investeringsprioritering 10.3.
Av det svenska socialfondsprogrammet framgår att investeringar i utbildning och
kompetensutveckling är viktigt för framtida konkurrenskraft och välfärd. Genom
kompetensutveckling kan individens ställning på arbetsmarknaden stärkas. Kompetensutveckling
kan även bidra till att förutsättningarna förbättras för rörligheten mellan yrken och branscher och
att möjligheterna för individen att stanna kvar längre i arbetslivet ökar. Insatser behövs således för
att höja den grundläggande kunskapsnivån för redan anställda och rusta dem för ett föränderligt
arbetsliv.
Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige redogör för sex utvecklingsbehov i
regionen. Ett av dem är att kunna möta omställningsbehov på arbetsmarknaden genom
kompetensutveckling. I handlingsplanen prioriteras dessutom kompetensutvecklingsinsatser inom
vård och omsorg, såväl som strategiskt arbete med kompetensförsörjning i stort. I
handlingsplanen beskrivs det också att strukturell påverkan kommer från den tekniska
utvecklingen inom vård och omsorg. Sammantaget betonas behovet av att stödja en omställning
till nya kompetenser som underlättar strukturomvandlingen i Västsverige.
Den demografiska utvecklingen kommer att leda till stora kompetensbehov inom vård och
omsorg. För att klara av att bibehålla en fungerande välfärd är det viktigt att kontinuerligt
kompetensutveckla sysselsatta inom sektorn, såväl som arbeta strategiskt med nyrekrytering och
kompetensförsörjning i stort. En ökande och åldrande befolkning leder till ett ökat behov av
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välfärdstjänster, vilket ökar behovet av personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och social
omsorg.
De regionala tillväxtstrategierna i region Västsverige betonar behovet av en mer jämställd och
inkluderande arbetsmarknad. Tillgången och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens
påverkas av könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är
fortfarande tydligt könsmässigt segregerad där kvinnor och män till stor del arbetar i olika yrken
och sektorer. Kvinnor och män deltar på arbetsmarknaden i nästan samma utsträckning, men i
olika yrken och sektorer. Fler kvinnor än män arbetar deltid vilket på både kort och lång sikt
påverkar kvinnors förutsättningar till samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt
arbete negativt. Inom vård- och omsorgssektorn är denna könsuppdelning tydlig, med en majoritet
kvinnor anställda. Könsuppdelningen på den svenska arbetsmarknaden förstärker utmaningarna
som följer av den demografiska förändringen.
Inriktning mot digitalisering
För att möta de utmaningar som globalisering, digitalisering och automatisering innebär har behov
av satsningar på digital kompetens lyfts som angelägna. Ett av Europa 2020-strategins sju
huvudinitiativ är den digitala agenda som pekar ut behovet av digital kompetens. Användning av
informations- och kommunikationsteknik ses som nödvändig för att EU ska nå uppsatta mål. En
mer omfattande och effektiv användning av digital teknik kommer därmed att hjälpa EU att klara
viktiga utmaningar.
På nationell nivå har regeringen beslutat om en digital agenda och en strategi för
digitaliseringsarbetet. Ett av de fem delmålen i strategin avser förstärkt digital kompetens. I de
regionala tillväxtstrategierna och digitala agendor betonas också betydelsen av ökad IT- och
digital kompetens. Den nya tekniken och nya strukturer förändrar hur hälsa, vård- och
omsorgsverksamheter kan drivas. Organisationernas förmåga till förändring och förnyelse i
produktion, teknik och kunskap blir avgörande. Ny kompetens behövs för att behärska och kunna
utnyttja den digitala världen, inte bara genom att tillägna sig digitala färdigheter utan också genom
djupare förståelse av de möjligheter och utmaningar som den nya tekniken ger upphov till.
Anställda måste ha god kunskap om användning av IT både för det dagliga arbetet och för
utvecklingsmöjligheter.
Användningen av informations- och kommunikationsteknik kräver en kritisk och reflekterande
attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Det är viktigt
att ha förmåga att skaffa sig tillgång till, söka fram och kunna använda internetbaserade tjänster.
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Utlysningens inriktning
Insatserna i projekten ska syfta till att höja deltagande kvinnor och mäns digitala kompetens och
huvudsakligen bestå av kompetensutvecklingsinsatser inom området digitalisering, kopplade till
deltagande verksamheters behov och verksamhetsutveckling. De anställdas delaktighet i
utvecklingsarbetet är en förutsättning för att projektens insatser ska leda till långsiktiga effekter
och deltagarnas delaktighet ska därför säkerställas i analys- och planeringsfasen och i
genomförandefasen.
Målgrupp för utlysningen är kvinnor och män som är sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn
oavsett anställningsform.
Det finns möjlighet för kvinnor och män från målgrupper inom programområde 2 att delta i
projekten. Genom att ge deltagare från målgrupperna inom programområde 2 möjlighet att delta i
kompetensutveckling och lärande på arbetsplatser kan de få relevant kompetens,
arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till nätverk. För deltagande verksamheter kan det
innebära att tillgången på arbetskraft med efterfrågad kompetens ökar. Målgrupperna för
programområde 2 utgörs av unga (15–24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader),
sjukskrivna och nyanlända. Det är viktigt att ha säkerställt deltagarnas möjligheter att vara med i
projektet med aktuella aktörer innan projektansökan skickas in. De aktörer som kan vara aktuella
att samverka med är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommuner i region
Västsverige.
Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till
sysselsatta kvinnor och män inom vård- och omsorgssektorn. Projekten ska involvera ett flertal
deltagande aktörer och en större geografisk spridning uppmuntras. En majoritet av de deltagande
aktörerna ska vara kända vid ansökans inlämning.
Den huvudsakliga inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagarna ska vara inom
digitalisering. Svenska ESF-rådets avsikt med utlysningen är att genom insatser för vård- och
omsorgspersonal stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Syftet är också att bidra till att vårdoch omsorgssektorns behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses.
Projekten ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade mål
att synliggöras.
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Förväntade resultat och effekter av projekten inom utlysningen:
-

Stärkt kompetens inom området digitalisering för deltagande kvinnor och män.

-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män.

-

Projektens insatser har bidragit till att vård- och omsorgssektorns behov av arbetskraft
och kompetens tillgodosetts.

-

Projekten har bidragit till att bryta den yrkesmässiga könssegregeringen inom vård- och
omsorgssektorn.

Förutsättning för ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2019 och senast den 1 april 2019. Maximal
projekttid är två år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till kommuner och landsting samt bransch- och medlemsorganisationer
inom vård- och omsorgssektorn. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan
pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat
projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva
projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande de horisontella
principerna
projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara
projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser ska prioriteras.

Av ansökningsformuläret framgår annan obligatorisk information som ska lämnas i samband med
ansökan om stöd. Viktig information om hur ansökningar handläggs finns här: Hur behandlas
ansökan?
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Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i 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.
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Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
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.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
-

uppföljning av resultat och effekter
uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet
färdigställande av slutrapport
färdigställande av utvärderarens rapport
ekonomisk slutredovisning av projektet.
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Budget
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 2019-1 PO1 bifogas. I denna ingår en upphandlingsplan där
det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet. Här hittar du mallen.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 67 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 33 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt bidrag i annat än pengar i form av tid från offentlig och
privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos
samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till
genomförandet om detta 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.
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Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
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Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge
ömsesidig nytta och mervärde. Mer information om transnationellt samarbete och en
partnersöksdatabas finns tillgänglig här.
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Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 2019-1 PO1. Här
hittar du mallen.

-

Offentliga aktörer ska bifoga sin inköpspolicy

-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin.

-

Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

-

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

Bilagor skickas via e-post till vastsverige@esf.se, eller via post till Svenska ESF-rådet
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

Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1 Stärka
kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer står långt från
arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
I den här utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska syfta till att förebygga och
motverka psykisk ohälsa och aktivt arbeta med att främja lika möjligheter och motverka diskriminering
på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Medarbetare, ledning och sysselsatta inom offentlig, privat och ideell sektor. Målgruppen
som är aktuell när det handlar om att förebygga och motverka psykisk ohälsa är framför allt anställda
kvinnor och män inom verksamheter som är utsatta för hög stress, samt anställda inom traditionellt
kvinnodominerade yrken. Vidare utgör främst nyckelpersoner, chefer, HR-personal, handledare och
mentorer målgruppen när det handlar om att främja lika möjligheter och motverka diskriminering i
arbetslivet.
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal
projekttid är två år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige redogör för sex utvecklingsbehov i
regionen. Denna utlysning kopplas till utvecklingsbehov 3, En mer inkluderande arbetsmarknad,
och utvecklingsbehov 4, Minska den psykiska ohälsan.
Tillväxtstrategierna för Region Halland och Västra Götalandsregionen betonar vikten av att
fortsätta utvecklas som kunskapsregioner för att stärka konkurrenskraften. Strategierna betonar
vidare behovet av en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.
Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Försäkringskassans statistik visar att sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa ökar och
utskrivning av antidepressiva medel i Västsverige är bland de högsta i landet. Psykisk ohälsa
ligger bakom en tredjedel av alla sjukskrivningar idag. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är
stressrelaterade sjukdomar. Myndigheter och lokala aktörer har under framtagandet av
Västsveriges regionala handlingsplan lyft den ökande psykiska ohälsan, främst bland kvinnor.
En hälsosam arbetsmiljö brukar kännetecknas av att den har balans mellan det som krävs och de
resurser som är tillgängliga för arbetet. Att ha höga krav på en arbetsplats behöver inte vara
ohälsosamt, men behöver balanseras med resurser. Enligt Arbetsmiljöverket definieras
organisatorisk arbetsmiljö som villkor och förutsättningar för arbetet. Detta inkluderar ledning och
styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav,
resurser samt ansvar. Social arbetsmiljö definieras som villkor och förutsättningar som inkluderar
socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Det är arbetsgivaren som
har det yttersta ansvaret, och för att förankra en god arbetsmiljö och omsätta den i handling krävs
såväl kunskap och delaktighet som långsiktighet.
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Kvinnor har länge haft en högre genomsnittlig sjukfrånvaro än män, vilket påverkar den totala
sjukfrånvaron. En förklaring som ofta lyfts fram är kvinnors belastning i samband med
dubbelrollen som yrkesverksam och ansvarig för hemmet. En viktig kunskap som kommit fram i
forskning som studerat kvinnors arbetsmiljö är att skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa mellan
kvinnor och män i stor utsträckning beror på att kvinnor och män gör olika saker och att arbetet är
organiserat på olika sätt. Genomförda tillsynsinsatser från Arbetsmiljöverket visar att sex av tio
arbetsplatser inte arbetar systematiskt med att förbygga stress och att kvinnors och mäns risker i
arbetsmiljön inte uppmärksammas och hanteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor utsätts för högre
krav och har mindre handlingsutrymme. Kvinnliga chefer har fler underställda än manliga chefer.
Viktiga slutsatser är:
-

Kvinnors ohälsa har ett nära samband med arbetets förutsättningar och arbetsmiljön.
Hur man organiserar arbetet har stor betydelse.
Stress är en faktor bakom den ökande ohälsan i kvinnodominerade yrken.
Mer kunskap om och åtgärder för kvinnors arbetsmiljö ger positiva effekter för både
kvinnors och mäns arbetsmiljö.

Förebygga och motverka diskriminering
Ett hållbart arbetsliv förutsätter att hela arbetsmarknaden är inkluderande. Diskriminering i
arbetslivet och samhällets andra områden förekommer trots att det finns ett omfattande och starkt
lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har
samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Arbetet mot diskriminering handlar ofta om att ändra rådande normer, föreställningar och attityder.
För att uppnå bästa resultat för verksamheten måste arbetet för lika rättigheter och möjligheter
vara en integrerad och levande del av verksamhetens strategi.
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt; direkt diskriminering är när en arbetstagare
missgynnas och missgynnandet exempelvis har en koppling till kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning eller någon av de övriga diskrimineringsgrunderna. Indirekt
diskriminering är när arbetsplatsen tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar
vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en arbetstagare med ett visst kön, viss etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Intersektionalitet och normkritik
Alla män och alla kvinnor har inte samma livserfarenheter eller levnadsvillkor. Därför är det i ett
jämställdhetsarbete centralt att se att olika maktordningar kan samspela. Exempelvis spelar
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faktorn kön stor roll när det gäller levnadsvillkoren för äldre, barn, utrikes födda, personer med
funktionsnedsättningar etcetera. Det är till exempel stor skillnad på vilken position en högutbildad
svenskfödd kvinna har i det svenska samhället jämfört med en invandrad högutbildad kvinna som
saknar utbildning. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet bör därför vara alltid kön, men inte
bara kön. Hur olika maktordningar samspelar synliggörs med hjälp av ett så kallat intersektionellt
perspektiv. Tillämpningen av en intersektionell analys bör utgå från samtliga
diskrimineringsgrunder, men kan avgränsas till de kategorier som är relevanta för den aktuella
analysen.
Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och
ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed
oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas
som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. ”Det normala” eller ”vi” skapas
genom att det sätts i kontrast till något annat, ”det avvikande” eller ”de andra” där de som tillhör
normen kan tycka till om, värdera, benämna och avgöra i vilken utsträckning det avvikande ska
tolereras eller ej. Den som följer normen har makt och utrymme att antingen upprätthålla normen
eller bidra till förändring av den. Det gäller såväl på person- som organisations- och samhällsnivå.
När vi ser vem som har makt att förändra, kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på rätt
ställe. Genom att strukturer förändras, i stället för att individer anpassas, finns förutsättning för
hållbar och långsiktig systemförändring.
Universell utformning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för fram begreppet
Universell utformning som en bärande del av arbetet för ett samhälle för alla. Med Universell
utformning menas sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna
användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.
Detta innebär med andra ord tillgänglighet för alla oavsett om man har social, psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning.
Universell utformning handlar om ett perspektivskifte och en mycket viktig förutsättning för ett
inkluderande och hållbart arbetsliv. Det behövs ett nytt sätt att tänka och vara innovativt både på
organisations- och samhällsnivå för att skapa ett arbetsliv med arbetsplatser som fungerar för
alla.
Den här utlysningen har två olika spår, det ena handlar om att förebygga och motverka psykisk
ohälsa och det andra handlar om att främja lika möjligheter och motverka diskriminering i
arbetslivet. Det senare spåret innehåller också en tydligare inriktning för universell utformning av
arbetsplatser. Projekten kan välja att arbeta med enbart ett eller båda spåren. Oavsett spår kan
inriktningen mot universell utformning av arbetsplatser ingå som en del i projektet. Målgrupperna i
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samtliga spår och inriktningar är nyckelpersoner såsom chefer, HR-personal, handledare,
mentorer mm.
Utlysningens inriktning

Inriktning
Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som förebygger psykisk ohälsa och främjar en friskare
arbetsplats med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete. I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska
och sociala arbetsförhållanden. Målet med denna satsning är framför allt att stärka individernas
ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa
samt möjliggöra för verksamma individer att kunna arbeta i en högre utsträckning.
Det är viktigt att fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inte på
individiden. Insatser till individer får med fördel kombineras med insatser för att förbättra
arbetsmiljön. Projekten ska arbeta i syfte att förebygga psykisk ohälsa både hos individer och på
ett organisatoriskt plan. Insatserna i projektet ska ha en direkt koppling till de faktorer som ger
upphov till ökad psykisk ohälsa.
I ansökningarna är det viktigt att lyfta fram de organisatoriska och sociala förutsättningarna och
villkoren för arbetet eftersom det är det som kan kontrolleras av arbetsgivare. Det kan handla om
ledning, styrning, resurser, ansvar, samarbete och stöd. En god arbetsmiljö är ingen slump utan
måste byggas in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och
rutiner.
Projekt som aktivt ska arbeta med att synliggöra och motverka diskriminering samt främja lika
möjligheter på arbetsmarknaden efterfrågas. Det övergripande målet i den aktuella utlysningen är
att minska diskrimineringen i arbetslivet och andra områden i samhället genom ökad kompetens
för medarbetare hos myndigheter, företag och organisationer. Insatserna bör med fördel
målgruppsanpassas. Detta kan leda till attitydförändringar på organisationsnivå vilket innebär
större flexibilitet på arbetsplatsen i form av ny policys och inriktningar för rekrytering, bemötande,
arbetsformer mm.
Insatserna ska riktas till såväl medarbetare och ledning för ett hållbart arbetsliv. Politiker i
nämnderna och fackligt engagerade har stor betydelse för delaktighet och förankring i
arbetsmiljöarbetet. Den huvudsakliga målgruppen är nyckelpersoner som HR-personal, chefer,
handledare, mentorer mm. Det finns också möjlighet att göra insatser för målgruppen från
Programområde 2, i mindre utsträckning. Det handlar om kvinnor och män som står utanför
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arbetsmarknad, på grund av exempelvis långtidssjukskrivning. Deltagare från denna målgrupp
kan även ingå i fokusgrupper för att bidra till projektets metodutveckling. Insatserna för
målgruppen ska vara desamma som för huvudsakliga deltagare i projektet.
Projekten ska ange mål för antal deltagare samt även säkerställa att en jämställd fördelning av
medel och insatser mellan kvinnor och män görs.
Förväntade resultat och effekter av projekten inom utlysningen
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för sysselsatta/verksamma genom att förhindra
sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa.

-

Kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbetet.

-

Framtagande och implementering av rutiner, modeller och verktyg för ett varaktigt och
strategiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga och motverka psykisk ohälsa.

-

Nya samverkansformer mellan berörda aktörer för att kunna etablera strukturell
samverkan (företagshälsovård, förbättrade kontakter mellan arbetsgivare och vården).

-

Förändrade attityder för att få jämställda och mångfaldiga arbetsplatser.

-

En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på arbetsplatsen t.ex. för att minska
arbetsrelaterade besvär.

-

Förbättrade strukturer för arbetsplatslärande genom att stärka medarbetares roll som
handledare.

-

Synliggjort strukturer som diskriminerar.

-

Ökad kunskap om diskriminering och utanförskap i Västsverige.

-

Bidragit till ett hållbart arbetsliv genom normkritiska förhållningssätt och utmanat rådande
strukturer.

-

Breddad rekryteringsbas för deltagande arbetsgivare.

-

Bidragit till att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts.

-

Bidragit till ett hållbart arbetsliv genom att fler stannat kvar längre i arbetslivet.
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-

Genomförande av kunskapshöjande insatser och förbättra rutiner för jämställd och ickediskriminerande rekrytering.

-

Utveckling av nya metoder i syfte att uppmuntra arbetsgivare, myndigheter och
organisationer till nytt tänkande och innovativt och bestående arbete med dessa frågor.

-

Utveckling av nya metoder som kan vara hjälp i samband med nyanställningar,
internrekrytering och fördelning av nya arbetsuppgifter.

Exempel på aktiviteter:
-

Systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett systematiskt
arbetsmiljöarbete handlar om att främja hälsa och öka organisationens förmåga att
motverka ohälsa. Det kan handla om att ta fram handlingsplaner och en tydlig strategi för
en god arbetsmiljö.

-

Hälsofrämjande medarbetarskap och ledarskap. Ledningen har stor betydelse för
utveckling av verksamheten på en arbetsplats. Samtidigt är det mycket viktigt att
medarbetarna involveras i arbetsmiljöarbetet.

-

Samverkan mellan olika arbetsplatser. Flera olika arbetsplatser med liknande problem
kan utveckla och implementera metoder och utbyta erfarenheter i samverkan för att
främja lika möjligheter för alla. Strukturell samverkan mellan berörda aktörer är önskvärd.

-

Tidiga insatser och förebyggande åtgärder som stärker kvinnor och män och minskar
risken för sjukskrivning. Det kan handla om stresshantering, kollegiala och reflekterande
gruppdiskussioner eller professionell handledning.

-

Projekt som använder sig av okonventionella, utmanande och innovativa metoder i syfte
att åstadkomma en varaktig förändring för en mer inkluderande arbetsmarknad
efterfrågas.

Förutsättningar för ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
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Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2019 och senast den 1 april 2019. Maximal
projekttid är två år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer.
Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och
aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
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
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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.
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.
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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.
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 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.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
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Projektstruktur

Projektets faser
Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

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

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
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 att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 2019-1 PO1 bifogas. I denna ingår en upphandlingsplan där
det ska framgå vilka inköp som planeras inom ramen för projektet. Här hittar du mallen.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 47 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt bidrag i annat än pengar i form av tid från offentlig och
privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
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I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos
samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till
genomförandet om detta t.ex. är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
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skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
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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 PO1. Här
hittar du mallen.

-

Offentliga aktörer ska bifoga sin inköpspolicy

-

Förändringsteori. Här finns mallen för förändringsteorin.

-

Avsiktsförklaringar från samverkansaktörer

-

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

Bilagor skickas via e-post till vastsverige@esf.se, eller via post till Svenska ESF-rådet i
Västsverige, Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Kontaktuppgifter till medarbetare på Svenska ESF-rådet i Västsverige hittar du här. Välkommen
att höra av Dig för mer information!
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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 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
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, bransch- och medlemsorganisationer som
inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter
och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal
projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
Aktuell utlysning genomförs inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom
programområde 2, Ökade övergångar till arbete, 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,
återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga, och även ökad samverkan
mellan aktörer som bidrar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Andra prioriteringar
är att förebygga och motverka diskriminering samt att främja samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer för en inkluderande arbetsmarknad.
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, utomeuropeiskt
födda, personer med funktionsnedsättning samt äldre 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 kan man
finna personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med
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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, 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)
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 betydelsen 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 (16-64 år) som är arbetslösa eller som står långt ifrån
arbetsmarknaden och:
-

har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

-

unga som erhåller aktivitetsersättning (18-29 år)

-

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, 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 grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar hur kvinnor och mäns ställning
på arbetsmarknaden kan stärkas. Samverkan är därmed ett viktigt inslag i projekten och insatser
som innefattar en bred, utvecklad och relevant samverkan efterfrågas. Viktiga projektaktörer är
Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan och andra berörda myndigheter,
arbetsmarknadens parter, näringslivet och aktörer inom den ideella sektorn, 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 9 april 2018 och 3 september 2018. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2019 och senast den 1 april 2019. Maximal
projekttid är tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig 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.
Resultatbaserat arbetssätt
Svenska ESF-rådet har beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management), vilket innebär att alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problemanalys, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade
resultat synliggöras. I samband med ansökan ska därför sökanden ta fram en förändringsteori
som biläggs ansökan. Här finns mallen för förändringsteorin.
Mer information och stöd om ett resultatbaserat arbetssätt finns här: Att säkra Europeiska
socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat.
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Horisontella principer
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.
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.
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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 att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för
personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på
40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning
och lönekostnader under Bidrag i annat än pengar samt eventuella kostnader av
regionalfondskaraktär.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Till ansökan ska projektbudgetmallen 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
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och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos
samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till
genomförandet om detta t.ex. är en del i medfinansieringen.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
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följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge
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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 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Syftet med utlysningen är att underlätta 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 kvinnor och män 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
verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal
projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
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 svåra sociala problem,
problematiska hemförhållanden, missbruk, kriminalitet, sjukdomar, funktionsnedsättning,
mobbning och diskriminering från samhället. Det handlar om sociala, psykiska och funktionella
problem som gjort att de hamnat fel under skoltiden och därför hoppat av, 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 (UVAS) 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
ungdomarna som saknar en fullständig gymnasieutbildning är mer än varannan, omkring 55
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procent eller 11 000, född 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
arbetsförmåga. Bland unga som får aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga
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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 barnen i 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 och 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 hälsa.
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. Både tjejer och killar 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 ett viktigt att stärka 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.
Utlysningen kopplas till mål 2.2 i det nationella socialfondsprogrammet Underlätta
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etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män och
därmed investeringsprioritering 8.2 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 kvinnor och män 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 kvinnor och män.
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, 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 kvinnor och män (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 kvinnor och män (18-24 år) som erhåller aktivitetsersättning
Minskade skolavhopp
En mindre könssegregerad och mer inkluderande arbetsmarknad
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Förutsättningar för ansökan
ansökan
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2019 och senast den 1 april 2019. Maximal
projekttid är tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig 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
verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
Samverkan
Samverkan mellan relevanta aktörer, inom den offentliga, privata och ideella sektorn, har visat sig
vara en grundförutsättning för att nå fram till fungerade lösningar när det gäller att stärka unga
kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden. Projektidén ska därför bygga på en relevant och
förankrad samverkan med ett säkrat ägarskap och utpekade mottagare av resultat, för att
möjliggöra implementering vid projektets slut. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt
kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess
samverkansparter.
Exempel på viktiga projektaktörer är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner,
utbildningsområdets aktörer och andra berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter,
näringslivet och aktörer inom den ideella sektorn, till exempel den sociala ekonomin.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

6

2018-04-09
2018/00186

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.
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.
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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.
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.
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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
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?
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Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de ansökningar som
blir valbara. Grunden för prioriteringen är den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020. Stödsökande uppmanas ta del av hela den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige 2014-2020, som du hittar här.
Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i 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.
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Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
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.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
-

uppföljning av resultat och effekter
uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet
färdigställande av slutrapport
färdigställande av utvärderarens rapport
ekonomisk slutredovisning av projektet.
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Budget
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
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
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
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normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. Offentliga aktörer ska bifoga sin upphandlingspolicy.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
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Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge
ömsesidig nytta och mervärde. Mer information om transnationellt samarbete och en
partnersöksdatabas finns tillgänglig här.
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Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 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!
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Ökade övergångar till arbete för utrikes födda
– fokus på kvinnor
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3, Kvinnor
och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
I utlysningen ges möjlighet för projekt att arbeta med att öka övergångarna till arbete och studier för
utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Särskilt fokus kommer att
läggas på insatser som stärker nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor som
står utanför arbetsmarknaden. Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och
medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i
arbetslivet och deltagande i utbildning.

Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal
projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund
Aktuell utlysning ges inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom programområde
2 - Öka övergångarna till arbete, mål 2.3 - Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Enligt
investeringsprioriteringen 9.1 ska insatserna riktas till kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i
kombination med t.ex. avsaknad av relevant arbetslivserfarenhet och nätverk, ohälsa,
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, sociala skäl eller språkhinder.
I den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige har sex regionala
utvecklingsbehov identifierats som är kopplade till det nationella programmet. Den aktuella
utlysningen berör främst två av de identifierande behoven. Det första är en mer inkluderande
arbetsmarknad. Inom området prioriteras förutsättningar för individen att etablera sig, återinträda
på eller närma sig arbetsmarknaden efter sin egen förmåga, och även ökad samverkan mellan
aktörer som bidrar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Andra prioriteringar är att
förbygga och motverka diskriminering samt att främja samverkan mellan myndigheter och andra
aktörer för en inkluderande arbetsmarknad.
Det andra identifierade utvecklingsbehovet i den regionala handlingsplanen är en förbättrad
integration. I Västsverige är det angeläget att aktivt främja nyanländas etablering. I
handlingsplanen prioriteras en förbättrad integration genom ökad samverkan mellan aktörer för att
underlätta nyanländas etablering, attitydpåverkan för att motverka diskriminering och främja
mångfald på arbetsmarknaden samt att tillvara ta individers existerande kunskap och kompetens.
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Utrikes födda
Enligt statistik från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar är arbetslöshetsnivån för
utrikes födda cirka tre gånger så hög som för inrikes födda. Under 2017 var arbetslösheten för
inrikes födda 4,4 % och för utrikes födda 15,3 %. Sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor
och män mellan 16-64 år under 2017 var 66,8 %, vilket kan jämföras med 81,3 % för inrikes födda
kvinnor och män.
Statiska centralbyrån har genom arbetskraftsundersökningarna även kartlagt utbildningsnivåerna
för olika grupper på arbetsmarknaden. De har kommit fram till att låg utbildningsnivå, dvs. endast
förgymnasial utbildning, är vanligare bland utrikes födda. Det framgår dessutom att
sysselsättningsgraden för personer med låg utbildningsnivå födda utanför Europa är 43 %, vilket
kan jämföras med 67 % för inrikes födda med låg utbildningsnivå.
Av Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 framgår att det är ett stort antal personer i
etableringsuppdraget som saknar slutförda gymnasiestudier. Avsaknad av gymnasiestudier ökar
risken för att drabbas av långvarig arbetslöshet. Det, menar Arbetsförmedlingen, visar på vikten
av att kunna erbjuda arbetssökande möjlighet att studera såväl inom ramen för etableringsplan
som efter avslutad etableringsplan. Dock framkommer det även i årsredovisningen att andelen
nyanlända som studerar efter etableringsuppdraget har minskat, vilket Arbetsförmedlingen anser
vara särskilt oroväckande.
Fokus på kvinnor
Statistik från Statistiska centralbyrån visar att utrikes födda kvinnors deltagande i arbetskraften i
Sverige är väsentligt lägre än för såväl utrikes födda män som inrikes födda kvinnor. Medan
sysselsättningsgraden för utrikes födda män uppgick till 70,1 % under 2017 var motsvarande
siffra 62,9 % för utrikes födda kvinnor. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan könen är
betydligt mindre för inrikes födda personer, där männen har en sysselsättningsgrad om 81,9 %
och kvinnorna 80,8 %. Enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 arbetade eller
studerade 22,4 % av deltagande kvinnor 90 dagar efter avslutad etableringsplan, att jämföra med
40,7 % för män. Uppgifter från Arbetsförmedlingen menar dessutom att kvinnor generellt får färre
arbetsmarknadsnära insatser. Män deltar i högre utsträckning än kvinnor i
arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och arbetspraktik. Skillnaderna mellan män
och kvinnor syns även i regional statistik från Arbetsförmedlingen för Halland och Västra
Götaland. I Västsverige är det exempelvis en lägre andel kvinnor än män som kommer i arbete
och deltar i arbetsmarknadsutbildningar. Av de som är öppet arbetslösa eller sökande i program
med aktivitetsstöd är det betydligt större andel kvinnor än män som varit utan arbete i mer än 24
månader, i gruppen utrikes födda.
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I Statskontorets sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför
arbetskraften (2018) framgår det att det finns ett gap mellan arbetsmarknadens krav och
utbildningsnivån hos många utomeuropeiskt födda kvinnor. Av denna rapport framkommer att den
svenska arbetsmarknaden kännetecknas av höga krav på formell utbildning och på
språkkunskaper, krav som många av de utomeuropeiskt födda kvinnorna inte lever upp till. Dessa
kvinnor kommer ofta från länder där kvinnors deltagande i arbetskraften är lågt. Detta innebär att
många av dem har begränsade arbetslivserfarenheter. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen
klassificeras majoriteten av nyanlända kvinnor som lågutbildade, vilket innebär att de saknar
utbildning på gymnasienivå. Av kvinnor upp till 45 år räknas ca 53,8 % som lågutbildade medan
motsvarande siffra för kvinnor över 45 år är 66,4 %. Dessutom konstateras att de kvinnor som
avaktualiserats under etableringen oftast har låg utbildning. En majoritet av de kvinnor som fått
sin etableringsplan avslutad för att maximal tid löpt ut eller för att de ansökt för sent har också låg
utbildning. Arbetsförmedlingen konstaterar därför att utbildning är en rimlig primär strategi för att
få lågutbildade nyanlända kvinnor till arbete och egen försörjning.
Vidare framgår det av Statskontorets rapport att traditionella familjevärderingar utgör hinder för
deltagande i arbetskraften. Att kvinnor tar ett större ansvar för barn och familj kan bedömas
utgöra en orsak till det lägre deltagandet relativt männen, vilket är särskilt tydligt under den första
tiden i Sverige. Detta tydliggörs av Arbetsförmedlingens statistik, som visar att andelen kvinnor
som kommer till etableringen är lägre än andelen som kommunplaceras samt att deltagande i
etableringen på deltid är vanligare bland kvinnor än män.
Utlysningens inriktning

Målgrupp
Projekt inom aktuell utlysning ska bedrivas i region Västsverige, som omfattas av Västra
Götalands och Hallands län. Målgrupp för projekten är kvinnor och män (15-64 år) som står
särskilt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och är:
-

nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag,
personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon
kommunplacering,
nyanlända som lämnat etableringsuppdraget, eller
personer som är utrikes födda och är långtidsarbetslösa eller utanför arbetsmarknaden
(mer än 12 månader).
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I den aktuella utlysningen efterfrågas projekt som resulterar i att utrikes födda kvinnor och män
som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden. Särskilt fokus kommer att vara på insatser som stärker nyanlända kvinnor
och/eller utrikes födda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till aktörer
inom den offentliga och/eller ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som kan
bidra till de förväntade resultaten.
Förväntade resultat och effekter av utlysningen
-

Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden
Underlättad etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män, med
särskilt fokus på insatser för kvinnor
Ökad samverkan mellan relevanta aktörer för att möta målgruppens behov
En mer jämställd och jämlik arbetsmarknad

Behoven hos målgruppen kan vara komplexa och insatser med hög grad av individanpassning
kan behövas för att möta den enskilde individens behov. Insatserna bör göras i samverkan mellan
relevanta aktörer, till exempel kommunen, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller andra relevanta aktörer, för att tillmötesgå målgruppens behov.
Samverkan med aktörer inom den ideella sektorn, bland annat den sociala ekonomin, är önskvärt.
Det är centralt att i insatserna arbeta aktivt med tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering.
Sökanden i den aktuella utlysningen ska vara ansvarig direkt, eller indirekt, för insatser gentemot
målgruppen och bör därmed kunna säkerställa att projektets resultat kan tillvaratas. I de fall
sökanden inte har ansvar för målgruppen ska samverkan vara väl förankrad och det ska tydligt
framgå i ansökan hur förankringsarbetet har genomförts.
Inom ramen för utlysningen ges möjlighet att rikta delar av insatserna till personer som inom sina
respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för projektets målgrupp.
Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och handledning för de som tar emot
målgruppen i praktik eller arbetsintroduktion. Metodutveckling kan även ingå i projekten, men ska
inte vara den primära uppgiften.
Förslag på insatser
-

Kompetenshöjande insatser som ökar deltagarnas attraktivitet på arbetsmarknaden
Insatser som främjar fullföljande av studier på gymnasienivå
Validering av tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens
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-

Attitydpåverkan som motverkar könsstereotypa yrkes- och studieval
Uppsökande och motiverande insatser med syfte att fler utrikes födda kvinnor ska vara i
arbetskraften

Förutsättningar för ansökan

Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektets start- och slutdatum
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2019 och senast den 1 april 2019. Maximal
projekttid är tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Möjliga projektägare
Utlysningen vänder sig till offentlig 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.
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.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

6

2018-04-09
2018/00188

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.
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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.
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
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2.
3.

använder sig av förnybar energi
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:
-

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.
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Strukturfondspartnerskapet har antagit riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska
socialfonden, med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges
riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Riktlinjerna för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden relaterar till den
västsvenska regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 och ska tillsammans med
mål, definierade kvantitativa och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller
utveckla metoder och arbetssätt, bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella
arbetsmarknadspolitiken. Riktlinjerna ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar
att bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra insatser som
leder till ett förverkligande av målen i 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.
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-

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.
Genomförandefas
Under genomförandefasen utförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen:
-

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

Budget
En budget ska göras för hela projekttiden. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för
personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på
40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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 67 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 33 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt bidrag i annat än pengar i form av tid från offentlig och
privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
I samband med ansökan bör samverkansparter visa genom avsiktsförklaring (som bifogas
ansökans bekräftelsebrev) att projektet och det tänkta genomförandet är förankrat hos
samverkansparter och att beredskap finns i de berörda organisationerna för att avsätta tid till
genomförandet om detta 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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet att
lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det
nationella socialfondsprogrammet. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd. Information och blankett om redovisning av försumbart stöd finns att ladda ner här.
Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

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

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt att samarbeta
transnationellt, det vill säga gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer från andra
länder, primärt andra EU-länder. Det transnationella samarbetet syftar till att tillsammans med
samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder,
system och policys på relevanta politikområden. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge
ömsesidig nytta och mervärde. Mer information om transnationellt samarbete och en
partnersöksdatabas finns tillgänglig här.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Praktisk information
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan:
-

Underskrivet bekräftelsebrev. Här hittar du bekräftelsebrevet.

-

Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets Projektbudgetmall 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!

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Bilaga 7

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Bilaga 8

Ärendelista ESF PO1, Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
Ärendenummer

Diarienr

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp SEK

2018-12-07

Förslag till prioritering

1

2018/00432 Göteborg stad Intraservice/
GO-DigIT

17 583 566 Prioriteras
Projektet GO-DigIT har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. GO-DigIT uppfyller
prioriteringsgrunderna (66%)

2

2018/00447 Göteborgsregionens
kommunalförbund / Mer
Omsorg med DIGital teknik
(MODIG)

17 485 367 Prioriteras
Projektet MODIG har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. MODIG uppfyller
prioriteringsgrunderna (64%)

3

2018/00452 Lidköpings kommun/ DiVOS

6 727 202 Prioriteras
Projektet DiVOS har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. DiVOS uppfyller
prioriteringsgrunderna (54%)
41 796 135

Delsumma

SUMMA 41 796 135
Utlyst

50 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8.1

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ESF
Programområde 1: Stärkt digital kompetens för vård och omsorgssektorn
Projekt: GO-DigIT
Sökande organisation: Göteborg stad
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

GO-DigIT

Sökande organisation

Göteborgs Stad, Intraservice

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00432

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II, dnr
2018/00185

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Anställda i Göteborg stad inom äldreomsorg, hälso- och
sjukvård, individ- och familjeomsorg och funktionshinder.

Antal deltagare

5 500 st (4 900 kvinnor och 600 män)

Projektperiod

2019-03-01 - 2021-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månader

Sökt stödbelopp

17 583 566 kr

Total projektbudget

26 362 663 kr

Samverkar/samarbetar med

Göteborgsregionen (GR), Göteborgs Stads Social
resursförvaltning, Göteborgs Stads stadsledningskontor och
Senior Göteborg. Transnationell samverkan planeras med Århus
i Danmark.

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt GO-DigIT är ett stadengemensamt kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering för
medarbetare och chefer inom ÄO/HS och IFO/FH i Göteborgs Stad. Samverkanspartner är förutom alla
tio stadsdelar även Intraservice och Social resursförvaltning. Projektet samarbetar även med övriga
aktörer både i staden, regionen och nationellt. Målet är att medarbetare och chefer ska bli bättre rustade
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att möta digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn samt öka sin kompetens kring att arbeta i och leda
en digitaliserad arbetsplats som är attraktiv för alla.

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

Utveckla ett utbildningsprogram om digitalisering för vård- och omsorg som omfatta basfördjupad- och expertnivå.

-

Utbilda och implementera ett lokalt utbildningsstöd i form av 100–200 IT-ambassadörer.

-

Utbilda prioriterade personalgrupper inom dessa ÄO/HS och IFO/FH, cirka 5000
medarbetare.

-

Utbilda sektorernas chefer i ”Att vara ledare inom den digitala utvecklingen av vård- och
omsorg”.

Projektet väntas resultera i:
-

Att utbildningsprogrammet finns implementerat i ordinarie utbildningsutbud.

-

att cirka 5000 har deltagit i utbildningsprogrammet.

-

att ca 100–200 IT-ambassadörer utgör ett lokalt stöd till verksamheterna.

-

att samtliga chefer har deltagit programmets ledarutbildning.

Förväntat resultat på projektnivå:
-

GO-DigIT har tagit fram ett pedagogiskt utbildningsprogram anpassat specifikt för personal
inom ÄO/HS och IFO/FH.
Utbildningsprogrammet har utvecklats och anpassats för att tillmötesgå målgruppens olika
förutsättningar, behov och lärostilar.
Utbildningsmaterialet uppfyller tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminerings kriterierna i
enlighet med Göteborg Stads policy.
Utbildningsprogrammet innehåller utbildningsmaterial på bas, fördjupad och expertnivå.
DigITsar och IT-ambassadörer utgör ett lokalt utbildningsstöd för verksamheterna inom
ÄO/HS och IFO/FH.

Förväntat resultat på individnivå:
-

Deltagarna har kompetens om digitala verktyg och tjänster på basnivå.

-

Deltagare med låg språkkunskap har fått möjlighet till språkförhöjande insatser.
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-

Deltagarna har genom projektets utbildningsprogram höjt sin digitala kompetens och
förmåga.

Styrkan i projektet är att det bedöms vara väl förankrat och avses bli implementerat i ordinarie
utbildningsombud. Den totala målgruppen för det utbildningsprogram som ska utvecklas i projektet är
12 000 kvinnor och män i Göteborgs Stad men endast drygt hälften kommer att utbildas genom
projektet och de återstående anställda kommer att genomgå utbildningarna efter projekttiden.
Projektet kommer också att ha ett transnationellt erfarenhetsutbyte med Center for Assisted Living
Technology i Århus i Danmark. Centret är en del av Århus kommun och har kunskap och erfarenhet
om digitala lösningar inom välfärdsteknik. Letter of Intent har inkommit från Århus. Bedömningen är
att den transnationella delen av projektet har ett potentiellt mervärde som kan kopplas till projektets
planerade mål och resultat genom den nya kunskap och nya insikter som utbytet kan ge.
Det finns i projektet planering att samverka med Göteborgsregionens projekt ”Mer Omsorg med
DIGital teknik” (Modig), med erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande. Projekten kommer bjuda in
varandra till konferenser och utbildningsinsatser. Även den transnationella delen kommer det finnas
en samverkan kring i projekten.
Notera att viss budgetjustering och minskning av ESF-stödet har gjorts med cirka 800 000 kr, främst
på grund av byte av yrkeskategori (schablonkostnad) för projektpersonal under beredningen av
ansökan.
Projektansökan bedöms sammantaget vara av hög kvalitet med välutvecklad problem- och
behovsanalys, vara väl förankrat, ha en väl utvecklad projektidé och projektlogik och därmed ha
mycket god potential att nå förväntade resultat och effekter.

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

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

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd
x

Motivering: Projektets mål och planerade resultat bedöms vara mycket väl i linje med de
efterfrågade resultaten i aktuell utlysning som handlar om höjning av den digitala kompetensen hos
anställda inom vård- och omsorgssektorn, och därigenom bedöms projektet väl bidra till
utlysningens och socialfondsprogrammets måluppfyllelse. Ansökan beskriver hur projektet kopplar
an till EU:s, nationella och regionala utvecklingsstrategier och de behov som finns hos deltagande
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verksamheterna. Hur målgruppens delaktighet under analys- och planeringsfasen och
genomförandefasen ska säkerställas bedöms vara beskrivet på ett bra sätt. Sammantaget gör detta
att ansökan bedöms som mycket väl motiverad och kriteriet bedöms som mycket väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Problem och behovsanalysen bedöms vara väl underbyggd och de utmaningar som
finns avseende deltagande verksamheters utvecklingsbehov finns väl beskrivna i ansökan, med
könsuppdelad statistik. Problemområdena som beskrivs väl i ansökan är den demografiska
utvecklingen, utmaningar kopplat till hållbart arbetsliv och att den nya välfärdsteknologin ställer krav
på ny/mer kompetens inom digitalisering, och ansökan hänvisar till undersökningar från bla SKL och
tidigare insatser på området som AllAgeHub, Attraktiv hemtjänst, projektet Välfärdsteknik och ESFprojektet eGO. Projektidén är att öka den digitala kompetensen genom att utveckla ett
utbildningskoncept och utbilda IT-ambassadörer, chefer och stora personalgrupper. Cheferna får en
utbildning som är anpassad till utmaningarna att leda inom digital utveckling. Lärmetoderna
Learning to Learn, L2L, och Self-Directed Learning är viktiga delar av projektet. Till ansökan har ett
verktyg för förändringsteori lämnats in som väl beskriver projektets logik, och som bedöms relevant
med bakgrund av problem- och behovsanalysen. Urvalskriteriet bedöms mot bakgrund av
ovanstående som väl godkänt.

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

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

x

Motivering: Projektansökan innehåller en beskrivning av projektets förankring i stadsdelarna i
Göteborgs Stad, och de har också inkommit med skriftliga avsiktsförklaringar. Under utvecklingen av
projektupplägget har det genomförts två workshops enligt RBM med nyckelpersoner som sektorsoch enhetschefer, IT-strateger, verksamhetsutvecklare, specialister kopplade till Attraktiv hemtjänst,
projektledare för ESF-projektet eGO samt verksamhetschef för Utbildning och välfärd på
Intraservice. Styrgruppen bedöms kunna ha mandat att leda och att fatta strategiska beslut. Då
projektet är en pilot för en vidare satsning på resten av de anställda inom förvaltningarna finns det
tydliga mottagare av resultatet, som kommer att användas framgent, och alltså implementeras i
stadens ordinarie kursutbud. Projektet bedöms avseende detta urvalskriterium vara uppfyllt på en
mycket väl godkänd nivå.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektets planerade resultat bedöms vara utvärderingsbart med mätbara mål och
framtagna indikatorer. I ansökan finns det tydligt beskrivet hur projektet ska följas upp och
utvärderas på olika nivåer, hur resultatet ska användas. Resurser för uppföljning och utvärdering
som bedöms som rimligt beräknade finns avsatta i budget och ansvar hos personal. De krav som
finns i utlysningen bedöms uppfyllas väl och kriteriet bedöms därför som väl godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: De horisontella perspektiven finns genomgående beskrivna på bra sätt, i analysen av
problemområdet på nationell och regional och lokal nivå, med kvantitativa och kvalitativa
könsmönster. Koppling görs till jämställdhetsmål på nationell och regional nivå. Ytterligare
jämställdhets- och jämlikhetsanalys kommer göras under projektet. En 4-R analys ska göras av två
enheter som ska ge djupare kunskap om verksamheterna. ESF:s standard för tillgänglighet och
checklistor ska användas för att säkerställa tillgängligheten i projektet. Könsneutralt text- och
bildspråk ska användas och utbildningsprogrammet ska finnas tillgängligt i olika format enligt
Göteborgs stads policy för tillgänglighet. Bedömningen är att projektansökan uppfyller kraven väl
och därför bedöms kriteriet som väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Den genomsnittliga deltagarkostnaden är mycket låg, cirka 3 200 kr per person vilket
bedöms som mycket lågt i ett PO1-projekt. Projektansökan innehåller ett tydligt projektupplägg och
resurserna bedöms vara ändamålsenligt dimensionerade. Då stora delar av projektverksamheten
ligger så nära den verksamhet som bedrivs bedöms potentiella goda resultat kunna absorberas
direkt och också kunna föras vidare inom organisationerna. Implementering kommer enligt plan att
ske då detta beskrivs som ett pilotprojekt. Projektet och dess resultat bedöms sammantaget ha
mycket god kostnadseffektivitet och kriteriet därför som mycket väl godkänt.
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Underlag för prioritering ESF
Programområde 1: Stärkt digital kompetens för vård och omsorgssektorn
Projekt: Mer Omsorg med DIGital teknik (MODIG)
Sökande organisation: Göteborgsregionens kommunalförbund
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Mer Omsorg med DIGital teknik (Modig)

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00447

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II, dnr
2018/00185

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Anställda inom äldreomsorgs- och funktionshinderverksamheter
i åtta västsvenska kommuner; Ale, Härryda, Kungälv, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungssund och Tjörn.

Antal deltagare

1 600 st (1 360 kvinnor och 240 män)

Projektperiod

2019-04-01 – 2021-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

17 485 367 kr

Total projektbudget

26 234 903 kr

Samverkar/samarbetar med

Samverkan omfattar kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lilla
Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund och Tjörn samt Göteborgs
stads projekt GO-digIT. Transnationell samverkan planeras med
Fryslan i Nederländerna och Århus i Danmark.

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Modig – Mer Omsorg med DIGital teknik är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i GR-området
som gemensamt önskar stärka den digitala kompetensen hos baspersonal samt ledningsfunktioner inom
äldreomsorg samt funktionshinderverksamhet, specifikt inom hemtjänst samt boendestöd. En betydande
del av projektet handlar om att rusta baspersonal på plats på arbetsplatserna genom att baspersonalens
egna kollegor coachar och stödjer medarbetarna i mobila arbetssätt, digitala hjälpmedel samt förändrade
attityder och förhållningssätt till digitalisering. Dessa personer blir så kallade digitaliseringsombud.
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Genom detta tillvägagångssätt möjliggörs kompetensutveckling direkt i verksamheten som stöttar
medarbetarna i det praktiska genomförandet av arbetet. Den andra målsättningen handlar om att ta fram
en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande. För att underlätta integreringen av projektets
aktiviteter i befintliga strukturer och bedriva ett strategiskt implementeringsarbete är tanken att ta fram en
metod för hur kommunerna varaktigt kan stödja medarbetare inom vård och omsorg att lära sig om de
digitala verktyg som finns och de verktyg som kommer i framtiden. Genom att säkerställa att förvärvade
kunskaper förvaltas och utvecklas behöver utbildningsinsatserna ske på ett strukturerat sätt så att
kompetensen finns kvar när ytterligare ny digital teknik utvecklas och lanseras.

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

Förväntade resultat på individnivå:
- Baspersonal i de deltagande kommunernas verksamhet för äldreomsorg och funktionshinder
(specifikt hemtjänst samt boendestöd) har förbättrade kunskaper om digitalisering, kunskap
som är relevant för deras vardagsarbete och uppdrag, vilket leder till en stärkt ställning på
arbetsmarknaden.
- Digitaliseringsombud ges goda förutsättningar att tillämpa hållbara metoder för
kompetensutveckling i digitalisering och stärker samtidigt sin ställning på arbetsmarknaden.
- Då sektorerna är kvinnodominerade har specifikt kvinnors digitala kompetens och förmåga
stärkts
- Deltagarna har blivit förberedda på den flexibilitet och anpassning som kommer att krävas
när framtida yrkesroller förändras som ett led i digitaliseringen.
- Ledningspersoner inom äldreomsorg och funktionshinder (specifikt hemtjänst samt
boendestöd) har stärkt sina kunskaper att leda för en digitaliserad arbetsplats.
- Det regionala lärandet och erfarenhetsutbytet mellan medarbetare i kommunerna har stärkts.
Förväntade resultat på projektnivå:
- Förbättrad kompetens hos målgruppen att arbeta med mobila arbetssätt och digitala verktyg.
- Framtagande av en metod för arbetsplatslärande och ledarskap gällande digitalisering med
avsikt att integrera projektets aktiviteter i befintliga strukturer. Metoden är tänkt att vara en
dokumenterad handlingsplan som tas fram för att vara ett stöd till kommunerna. I planen
bestäms vilka åtgärder som behöver tas för ett långsiktigt arbetsplatslärande. Metoden
uppfyller de kriterier kring tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering som projektet
arbetar efter.
- Påverkan på samverkansaktörer och andra intressenter till nya arbetssätt och insatser när
det gäller ökade kunskaper inom digitalisering, arbetssätt som tar hänsyn till särskilda
förutsättningar vad gäller tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering.
Förväntade resultat på organisationsnivå:
- Samverkansaktörer får goda förutsättningar att implementera resultaten efter projektslut, inte
minst när det gäller löpande kompetensutveckling för baspersonal genom
digitaliseringsombud på arbetsplatsen.
- En hållbar och varaktig verksamhet genom att digitaliseringsombud byggs in som en
integrerad del i verksamheten.
- Kompetensinsatserna har resulterat i att sektorns behov av arbetskraft och kompetens kan
tillgodoses bättre.
- Ledningsnivåer/chefsstrukturer har stärkt sin förmåga och kompetens att leda i en
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-

-

digitaliserad verksamhet, med beaktande av de horisontella principerna.
Påverkan på befintliga strukturer i kommunen genom att bättre metoder och tillvägagångssätt
för arbetet med digitalisering utvecklas.
Lokala projektledare för med sig kompetens in i organisationen vilken kan nyttjas och
vidareutvecklas för vidare arbete.
En utveckling av arbetsmarknadens strukturer främjas, bl.a. förändrade attityder kring
diskrimineringsgrunderna.
Att med stöd i kunskapsmålen ha ett underlag för att undersöka förutsättningarna för att skala
upp Yrkesresans digitala plattform till andra yrkesgrupper, såsom hemtjänst och boendestöd.
Ökad attraktionskraft, minskad personalomsättning och möjligheter att behålla kompetenta
medarbetare.
Ökad anställningsbarhet på arbetsmarknaden för medarbetarna, vilket primärt stärker
kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Genom att sektorernas kvinnor har stärkt sin digitala
kompetens kan det på sikt öka förutsättningarna för samma möjligheter på arbetsmarknaden
och arbetsplatsen som män (karriärmöjligheter, lön, hälsa på arbetsplatsen, arbetsmiljö).
Ökad jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling inom verksamheterna som deltar.
Sänkta sjuktal.
Minskad yrkesmässig könssegregering på arbetsmarknaden.
Ökad kvalitet och trygghet för brukarna.

Projektets styrka bedöms vara att det genom de digitaliseringsombud som ska finnas på
arbetsplatserna och den metod för arbetsplatslärande som ska skapas genom projektet ökar
förutsättningarna för att resultaten kommer att integreras och implementeras och bli en del av en
fortsatt utveckling inom området, vilket långsiktigt kan stärka målgruppen inom sektorn.
Transnationella delar finns i projektet och avser utbyte med Fryslan i Nederländerna och Århus i
Danmark, där sökande har upparbetade kontakter och där det finns stor kunskap och erfarenheter
avseende kompetensutveckling inom digitalisering och arbete med välfärdsteknologiska lösningar
och digitala arbetssätt. I utbytena planeras exempelvis jobbskuggning. Bedömningen är att det
transnationella utbytet har ett potentiellt mervärde och kan kopplas till projektets planerade mål och
resultat.
Projektet kommer att samverka med Göteborgs Stads projekt GO-DigIT för erfarenhetsutbyte och
gemensamt lärande och projekten kommer bjuda in varandra till aktiviteter som konferenser och
utbildningsinsatser och samverka kring det transnationella utbytet med Århus i Danmark.
Vissa mindre justeringar av bland annat antalet arbetsmånader för projektpersonal har gjorts under
beredningen vilket har inneburit att ESF-stödet har minskats med cirka 900 000 kr.
Projektansökan bedöms sammantaget hålla en hög nivå med problem- och behovsanalys som är väl
utvecklade. Projektet bedöms vara väl förankrat och ha en god projektlogik och därmed ha mycket
god potential att nå förväntade resultat och effekter.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

Väl
godkänd

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

Mycket väl
godkänd
x

Motivering: Projektets mål och förväntade resultat bedöms mycket tydligt vara inom ramen för de
som efterfrågas i utlysningen, och projektet bedöms därmed väl bidra till utlysningens och
socialfondsprogrammets måluppfyllelse. Ansökan beskriver hur projektet kopplar an till
utvecklingsstrategier på EU-nivå och nationell och regional nivå. Samtidigt beskrivs det på ett väl
utvecklat sätt hur målgruppen kommer att göras delaktig i planering och genomförande av projektet,
vilket sammantaget gör att ansökan bedöms som mycket väl motiverad och kriteriet mycket väl
godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektet bedöms vara välmotiverat utifrån ansökans beskrivning av problemområdet
med den demografiska utmaningen och den snabba digitala utvecklingen som gör att anställda i
vård- och omsorgssektorn behöver stärka sin digitala kompetens. Hänvisningar görs till relevanta
undersökningar från bland annat SKL. Kopplingar finns till strategier på nationell och regional nivå. I
ansökan beskrivs tidigare och pågående satsningar och hur projektet väntas kopplas till dem.
Projektidén med olika former av kompetenshöjande aktiviteter för baspersonal och ledning bedöms
vara relevant och ha god koppling till beskriven problem- och behovsanalys. Kriteriet bedöms därför
som väl godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektsökande bedöms ha en hög nivå gällande operativ, administrativ och ekonomisk
förmåga med stor erfarenhet av att äga och driva stora utvecklingsprojekt. Det finns en god
beskrivning av projektorganisationen och dess arbetsuppgifter i ansökan. Projektorganisationen
bedöms med tanke på hur projektet ska bedrivas vara rätt resurssatt och med medarbetare med rätt
kompetensprofiler för att projektet ska nå planerade resultat. Resurserna bedöms därför som
relevanta och ändamålsenliga i förhållande till projektets inriktning och mål och kriteriet som väl
godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Det finns i ansökan en god beskrivning av projektets förankring hos deltagande aktörer
och projektägaren. Enligt ansökan har projektet initierats av GR:s strategiska chefsnätverk och det
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genomfördes tre workshops med inbjudna kommuner under våren 2018 avseende projektets
upplägg. Det finns en vilja att ta tillvara de erfarenheter som gjorts i tidigare projekt, inte minst eGO,
AllAgeHub, Yrkesresan, IT-piloterna och IT-lyftet. Avsiktsförklaringar har skrivits av deltagande
kommuner och bifogats ansökan, vilket stärker bedömningen att projektet är förankrat hos
deltagande parter. I ansökan pekas främst samverkande aktörer, brukare och andra kommuner ut
som mottagare för resultaten. Kriteriet bedöms sammantaget som väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: En väl utvecklad plan och beskrivning av vilken typ av utvärdering projektet avser ha
finns i ansökan. Budget som bedöms som relevant och rimligt beräknad med tanke på de
beskrivningar som finns av den externa utvärderartjänstens upplägg finns. Beskrivningar av hur
utvärderingsresultatet ska användas för återkoppling och styrning mot mål och resultat återfinns
också i ansökan. Planeringen i ansökan och hur resurserna ska användas bedöms vara väl
beskrivet och därför bedöms kriteriet som väl godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektansökan bedöms ha dessa perspektiv genomgående i analys, mål och aktiviteter
och hur icke-diskriminering och tillgänglighet säkerställs är väl utvecklat. Projektet avser att använda
verktygen Standarden för Jämställdhetsintegrering, Checklista för tillgängliga möten och
konferenser, samt Standard för tillgänglighetsintegrering, som ett stöd för genomförandet av
projektet. Projektledningen ska också använda reflektionsguiden Genusperspektiv och jämställdhet i
projektarbete som utvecklats av Hälsoteknikcentrum Halland som ger en konkret handledning i hur
man kan integrera genusperspektiv i projektarbete. Vid arbetsgruppsmöten och styrgruppsmöten
ska jämställdhet och tillgänglighet vara ett stående inslag. Statistik kommer att vara könsuppdelad.
Data om jämställdhet kommer att användas med 4R-metoden eller liknande metod, för att
synliggöra skillnader och komma med åtgärder för att motverka könsskillnader. Föreläsare,
studiematerial, information, etc. ska vara utformat på ett sätt som tar hänsyn till jämställdhet och
likabehandling. Projektets vill också utsätta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden för
förändringstryck genom att ge yrkesgrupper bättre verktyg för att klara av sitt arbete med mobila
arbetssätt, och därmed öka attraktiviteten till vård och omsorg. Alla aktiviteter i projektet ska
säkerställas vara fysiskt och kommunikativt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Sammantaget bedöms dessa krav vara väl uppfyllda.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Genomsnittlig kostnad är 10 928 kr per deltagare. Projektansökan beskriver ett tydligt
projektupplägg och resurserna bedöms vara väl dimensionerade. Då stora delar av
projektverksamheten ligger så nära den verksamhet som bedrivs bedöms potentiella goda resultat
kunna absorberas direkt och också kunna föras vidare inom organisationerna. Den metod för
arbetsplatslärande som ska skapas genom projektet bedöms öka förutsättningarna för att resultaten
kommer att integreras och implementeras. Projektet och dess resultat bedöms sammantaget ha god
kostnadseffektivitet och kriteriet därför som väl godkänt.
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Underlag för prioritering ESF
Programområde 1: Stärkt digital kompetens för vård och omsorgssektorn
Projekt: DiVOS
Sökande organisation: Lidköpings kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
9 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

DiVOS

Sökande organisation

Lidköpings kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00452

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II,
2018/00185

Programområde/mål

Programområde 1, 1:1

Målgrupp

Anställda inom vård- och omsorgssektorn i fem kommuner

Antal deltagare

3 286 (3 027 kvinnor och 259 män)

Projektperiod

2019-04-01 – 2021-03-31

Analys- och planeringsfas, antal månader

6 månader

Sökt stödbelopp

6 727 202 kr

Total projektbudget

10 089 862 kr

Samverkar/samarbetar med

Essunga, Vara, Götene och Grästorps kommun

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Vård- och omsorgssektorn i Skaraborg står inför stora utmaningar i framtiden. Kommunerna i Skaraborg
har ett behov av att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg. För de
personer som arbetar inom sektorn kommer kraven från arbetsgivare på digital kompetens att öka i
framtiden. För att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden vill ett antal kommuner i Skaraborg
genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt kring digitalisering riktat till anställda.
Projektet ska utbilda ett antal digitaliseringsambassadörer. Dessa ambassadörer ska med stöd av ett
videobibliotek med föreläsningar leda dialogbaserade utbildningar på arbetsplatsträffar. Utbildningarna
ska anpassas avseende nivå och innehåll beroende deltagarna och deras behov.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Målet med projektet DiVOS är att höja den digitala kompetensen hos personal som arbetar inom
vård- och omsorgssektorn i de fem deltagande kommunerna Lidköping, Essunga, Vara, Grästorp och
Götene. Projektet handlar också om att testa och utveckla metoder för kompetensutveckling inom
området. Eftersom en stor majoritet av de anställda inom sektorn är kvinnor handlar projektet också
om att öka just kvinnors deltagande och avancemang på arbetsmarknaden. Flertalet yrkesgrupper
kommer att få kompetensutveckling inom ramen för projektet (omvårdspersonal/stödassistenter,
sjuksköterskor/distriktsköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnast och
enhetschefer).
Styrkor i ansökan:
-

Den tydliga förändringslogiken. Det finns en tydlig koppling mellan aktiviteter, resultat och
effekter och dessa svarar väl mot de förväntade resultaten som presenteras i utlysningen.

-

200 ambassadörer inom de egna verksamheterna ska utbilda sina kollegor vilket innebär att
mycket digital kompetens kommer att finnas kvar i verksamheterna efter projektet slut. Detta
är positivt ur ett implementeringsperspektiv. Utbildningen av de vanliga deltagarna i projektet,
alltså de som inte är ambassadörer, kommer att ske på APT, vilket innebär att deltagarna inte
kommer att behöva skickas iväg på utbildningar som tar tid från den ordinarie verksamheten.
Deltagaren kommer att få utbildning vid fem separata tillfällen, 1-2 timmar.
Kompetensutvecklingen beskrivs som en process och upplägget bedöms genomtänkt.

-

Under analys- och planeringsfasen kommer en referensgrupp att bildas där arbetsgivare,
anställda samt fackföreningar kommer att finnas representerade.

Svagheter i ansökan:
-

Mycket förankring och förarbete har skett i Lidköpings kommun inför ansökan, men det är
vagare beskrivet hur projektet förankrats i övriga deltagande kommuner. Avsiktsförklaringar
har dock inkommit från samtliga deltagande kommuner där de anger hur mycket de ska bidra
med i form av offentligt bidrag i annat än pengar. Det beskrivs även att kommunerna ska
finnas representerade i styrgrupp. Den något djupare målgruppsanalys på yrkeskategorinivå
som gjorts inför ansökan utgår från anställda i Lidköpings kommun.

-

Horisontella principer behöver utvecklas under analys- och planeringsfasen. De ska ha en
jämställdhetskoordinator anställd på 10 % i projektet som kommer att stötta projektledningen
i arbetet med de horisontella principerna. Denna kompetens finns internt inom Lidköpings
kommun.
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Sammanfattningsvis bedöms projektet ha potential att nå resultat och effekter. Projektets mål och
förväntade resultat ligger i linje med utlysningen och bidrar därigenom till utlysningens och
programmets måluppfyllelse.

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

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

Godkänd

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

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Projektet är tydligt kopplat till utlysningens mål om ökad digital kompetens inom vårdoch omsorgssektorn. I ansökan finns även målgruppens och aktörernas behov av projektet
beskrivet. I ansökan presenteras hur projektet ligger i linje med den västsvenska handlingsplanen.
Sökande presenterar en tydlig förändringslogik. Det finns en tydlig koppling mellan aktiviteter,
resultat och effekter och dessa svarar väl mot de förväntade resultaten som presenteras i
utlysningen. Sammantaget landar bedömningen i väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Sökande förmedlar bilden av att vård- och omsorgssektorn är på väg mot en digital
omställning och att projektet därför är nödvändigt för att de anställda ska kunna bibehålla sin
ställning på arbetsmarknaden. Sökande kan redogöra för problem- och behovsanalysen på ett
tillfredsställande sätt, om än på en något övergripande nivå. En djupare analys på yrkeskategorinivå
är gjord vad gäller Lidköpings kommun. Denna är, enligt sökande, förankrad i de övriga
kommunerna, men analysen behöver fördjupas under analys- och planeringsfasen. Projektidén
bedöms som genomförbar i förhållande till problem- och behovsanalysen. Sammantaget landar
bedömningen i godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: En stor del av rekryteringen ska ske inför projektstart. De kommer att söka bland annat
projektledare externt (med möjlighet för interna sökanden). Sökande beskriver dock på ett tydligt
sätt vilken typ av kompetenser och erfarenheter som kommer vara relevanta för att kunna
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genomföra projektet. Resurserna bedöms som relevanta och ändamålsenliga i förhållande till
projektets inriktning och mål. Bedömningen landar i väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet är väl förankrat i projektägarorganisationen, men det är något mer oklart hur
förankringen har skett i övriga kommuner. Detta får tydliggöras under analys- och planeringsfas.
Samtliga kommuner har dock inkommit med avsiktsförklaringar och därför bedöms förankringen
som tillfredsställande i detta läge. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Sökande har adekvata resurser avsatta för utvärdering i budgeten. Det finns en
tillfredsställande beskrivning av hur utvärderingen och dess resultat ska användas och därigenom
bidra till genomförandet av projektet. I ansökan beskrivs att utvärderingen, under
genomförandefasen, kommer att ha fokus på aktiviteter. Här behöver fokus, inför avrop, skifta till att
snarare handla om resultat och effekter. Det finns en plan, och resurser, även för uppföljning. Här
ska de upphandlade utbildarna bidra då de har nära kontakt med ambassadörerna. Bedömningen
av utvärderingsbarhet landar i godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
d.v.s. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Sökande formulerar en jämställdhetsutmaning som grundar sig i att en stor majoritet av
de anställda inom sektorn är kvinnor och att om dessa halkar efter i den digitala utvecklingen
kommer det få stora konsekvenser. När det gäller tillgänglighet presenterar sökande, i
förtydliganden, att de ska arbeta med både tillgänglig information och tillgängliga lokaler. Projektet
ska ha en jämställdhetskoordinator anställd i projektet som ska stötta projektledningen i dessa
frågor. Den sammantagna bedömningen landar i godkänt men under analys- och planeringsfasen
behöver dessa perspektiv förtydligas och konkretiseras.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnaden per deltagare (3070 kr) är låg. Ambassadörerna inom verksamheterna ska
utbilda sina kollegor och ambassadörernas kompetens stannar inom organisationen även efter
avslutat projekt. Ansökan beskriver projektupplägget på ett tydligt sätt. Kompetensutvecklingen
beskrivs som en process och varje enskild deltagare kommer att få ta del av utbildning vid minst fem
separata tillfällen (1–2 timmar per tillfälle). Bedömningen av kostnadseffektiviteten landar i väl
godkänt.
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Bilaga 9

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Ärendelista ESF PO1, Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering
Ärendenummer
1

Diarienr

Sökande/Projektnamn

2018/00435 Samordningsförbundet
Västra Skaraborg / KICK
OFF

Sökt
belopp SEK

Sid 1(1)
2018-11-21

Förslag till prioritering

3 961 916 Prioriteras
Projektet KICK OFF har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. KICK OFF uppfyller
prioriteringsgrunderna (68%)

SUMMA

3 961 916

Utlyst

30 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9.1

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ESF
Programområde 1: Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering
Projekt: KICK OFF
Sökande organisation: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

KICK OFF

Sökande organisation

Samordningsförbudet Västra Skaraborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00435

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering, dnr 2018/00189

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Anställda inom fyra kommuner, Skara, Vara, Götene och
Lidköping och privata företag i kommunerna.

Antal deltagare

350 st (175 kvinnor och 175 män)

Projektperiod

2019-04-01 – 2021-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

3 961 916 kr

Total projektbudget

8 442 258 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen och kommunerna Skara, Vara, Götene och
Lidköping.

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Syftet med projektet Kick Off är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika
rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på
diskriminerande normer och strukturer. 350 personer inom privata och offentliga verksamheter kommer
att delta i det tvååriga projektet och de kommer varje termin delta i en storföreläsning och två
uppföljande dialogmöten. Chefer och nyckelpersoner kommer få ett fördjupat utbildningspaket med
ytterligare en heldags utbildning per termin.
Kick Off vill åstadkomma attitydförändringar genom att starta med storföreläsningar med välkända och
duktiga talare inspirera och skapa nyfikenhet på nya perspektiv och synsätt. För att sedan fördjupa
kunskapen och ge utrymme för reflektion i en trygg miljö kommer dialogmöten ske ute på respektive
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deltagande arbetsplats med förhoppningen att våga pröva nya ställningstagande och närma sig ett mer
inkluderande arbetsliv. För chefer och andra nyckelroller inom respektive organisation ges ytterligare 3
utbildningsdagar med fokus på breddad rekrytering.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet avser att öka kunskapen om diskriminering och utanförskap i deltagande kommuner och
företag i regionen och visa på vad en breddad rekryteringsbas kan betyda för arbetsgivar, förbättra
rutiner och policys för en mer jämställd och icke diskriminerande rekrytering samt resultera i
utveckling av nya arbetssätt för nyanställningar och fördelning av arbetsuppgifter.
Förväntade resultat:
-

Ökad kunskap bland alla deltagare om jämställdhet, diskriminering, normkritiskt
förhållningssätt och kommunikation.
Förbättrade policys och styrdokument hos deltagande aktörer, som beaktar
diskrimineringsgrunder och jämställdhet vid rekrytering.
Strukturer som diskriminerar bland deltagande företag och organisationer är synliggjorda och
utmanade.

Kortsiktiga effekter:
-

Påverkan på rådande attityder hos deltagarna gällande diskriminering, jämställdhet och
normer.
Rekryteringsprocesser beaktar mångfald och jämställdhet i syfte att öka förutsättningarna för
en breddad rekrytering.

Långsiktiga effekter:
-

-

Människor som idag befinner sig i utanförskap och är bidragsberoende i västra Skaraborg
kommer på sikt att mötas av en mer inkluderande arbetsmarknad som välkomnar och månar
om all arbetskraft.
Gruppen arbetstagare i de organisationer som deltagit i insatsen är mer heterogen utifrån alla
diskrimineringsgrunder.

Styrkan hos projektet är att det passar väl inom utlysningen och de resultat som efterfrågas i denna.
En god förankring bedöms också finnas hos deltagande kommuner som har skrivit under
avsiktsförklaringar som utvisar intentionerna att vara med i projektet. Sökande kommer dessutom att
gå in med en stor del kontant medfinansiering, vilket till viss del säkrar medfinansieringen. Den
största svagheten och risken i projektet bedöms dock vara att inte alla företag som ska vara med i
projektet finns med i ansökan utan kommer att identifieras under analys- och planeringsfasen.
Den transnationella resan som finns beskriven i ansökan togs bort under beredningen i samråd med
sökande då den inte bedömdes ha tillräcklig koppling till projektets planerade mål och resultat och
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därför inte ge tillräckligt mervärde i projektet.
Mindre justeringar av antal arbetade månader för personal och borttagande av budget för
transnationell resa har gjorts under beredningsprocessen och ESF-stödet har därför minskats med
ungefär 175 000 kr.
Det sökta projektet bedöms sammantaget ha potential att nå förväntade resultat och effekter.

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

Godkänd

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

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Mål och resultat bedöms vara väl inom det som efterfrågas i utlysningen och därmed
bedöms projektet kunna bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets måluppfyllelse. Det
finns i projektet en viss planering för hur delaktigheten för målgruppen ska säkras under analys- och
planeringsfasen och genomförandefasen. Sammantaget gör detta att bedömningen blir godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Ansökan ger en tydlig men begränsat beskriven bild av problemområdet som är att
arbetsgivare har svårt att rekrytera personal och kvinnor och män med funktionsvariation och/eller
annan etnisk bakgrund har svårare att komma in på arbetsmarknaden enligt redovisad statistik på
lokal nivå. Enligt ansökan tyder detta på diskriminering och därmed behov av att arbeta med dessa
problem. Erfarenheter från andra projekt som ESF-projektet Level up och projektet Hållbart arbetsliv
finns. Projektidén är relativt enkel med mycket utbildning inom området kombinerat med
dialogmöten och processer på arbetsplatserna och bedöms som relevant och genomförbar. Vid en
sammantagen bedömning bedöms kriteriet som godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
x
projektorganisationen.
Motivering: Projektorganisationen bedöms ha en god nivå avseende operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga och vara ändamålsenligt resurssatta. Det finns relevanta beskrivningar i
ansökan av den kompetens som ska finnas i projektet. Erfarenhet av ESF-projekt kommer
premieras vid rekrytering av funktionerna. Samverkansparterna har tidigare erfarenheter av att driva
ESF-projekt. Sammantaget bedöms kriteriet som väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap

x
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och utpekade mottagare för resultat.
Motivering: Bedömningen är att projektet är väl förankrat i deltagande kommuner och skriftliga
avsiktsförklaringar också har inkommit från kommunerna tillsammans med ansökan. Sökande har
under beredning skickat in en lista på företag som är intresserade av att delta i projektet, och
ungefär hälften av deltagarna från företagen har därigenom säkrats. Resterande företag ska
identifieras under analys- och planeringsfasen. Projektet bedöms ha en relevant sammansatt
styrgrupp. Med hänvisning till osäkerheten avseende företagen som ska identifieras under
inledningen av projektet bedöms detta urvalskriterium vara uppfyllt på en godkänd nivå.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

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

x

Motivering: Hela projektet handlar om att arbeta med dessa perspektiv i deltagande organisationer.
Under analys- och planeringsfasen ska projektteam och styrgrupp utbildas i jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling, och om hur dessa perspektiv bidrar till att stärka projektets
kompetensutvecklingsinsatser. Det är i ansökan beskrivet hur intern uppföljning och den externa
utvärderingen kommer följa projektets processer kontinuerligt ur dessa perspektiv. Kriteriet bedöms
som uppfyllt på ett godkänt vis.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Det finns ett tydligt projektupplägg beskrivet i ansökan och projektorganisationen
bedöms vara ändamålsenligt resurssatt för denna typ av projekt. Kostnaden per deltagare är cirka
15 800 kr vilket bedöms ligga på en rimlig nivå utifrån planerade resultat och vad som ska göras i
projektet. Projektets planerade resultat bedöms vara möjliga att implementera ur
kostnadsperspektiv. Kriteriet avseende kostnadseffektivitet bedöms sammantaget vara på en väl
godkänd nivå.
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Bilaga 10

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Ärendelista ESF PO2.1, Ökade övergångar till arbete eller studier
Ärendenummer

Diarienr

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp SEK

Sid 1(1)
2018-11-26

Förslag till prioritering

1

2018/00444 Sjuhärads
samordningsförbund/ PULS

14 179 829 Prioriteras
Projektet PULS har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. PULS uppfyller
prioriteringsgrunderna (64%)

2

2018/00439 Mariestads kommun/ Steg

12 207 246 Prioriteras
Projektet Steg har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Steg uppfyller
prioriteringsgrunderna (58%)

3

2018/00450 Arbetsmarknad och
vuxenutbildning Göteborg/
Projekt Plus

7 660 237 Prioriteras
Projekt Plus har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projekt Plus uppfyller
prioriteringsgrunderna (58%)

4

2018/00442 Samordningsförbundet Älv
och Kust / Respondere

15 630 260 Prioriteras
Projektet Respondere har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Respondere uppfyller
prioriteringsgrunderna (50%)
49 677 572

Delsumma

SUMMA 49 677 572
Utlyst

60 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 10.1

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.1: Ökade övergångar till arbete eller studier
Projekt: PULS
Sökande organisation: Sjuhärads samordningsförbund
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

PULS

Sökande organisation

Sjuhärads samordningsförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00444

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier, 2018/00187

Programområde/mål

Programområde 2, 2:1

Målgrupp

Antal deltagare

Kvinnor och män (16–64 år) som är arbetslösa eller står långt
ifrån arbetsmarknaden, som antingen
- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga
- erhåller aktivitetsersättning (18–29 år)
- är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
och som bedöms ha potential till flera års aktivt arbetsliv
210 (105 kvinnor och 105 män)

Projektperiod

2019-03-01 – 2022-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 månader

Sökt stödbelopp

14 179 829 kr

Total projektbudget

30 169 280 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i
Sjuhärad samt Västra Götalandsregionen

Samordnare

Agnes Venäläinen

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
I Sjuhäradsområdet finns skillnader mellan små och stora kommuners demografi och arbetsmarknad
men gemensamt för hela området är att kvinnor och män med funktionsnedsättningar har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. Myndigheters samverkan, tillgång till olika aktiviteter och flöden mellan
dem och liksom attityder hos arbetsgivare finns bland de faktorer som påverkar individernas förmåga att
hitta vägar till rehabilitering, studier och in i arbete. Projekt Puls kommer att arbeta med alla dessa delar
för att hitta nya vägar och samtidigt nyttja uppbyggda strukturer för att målgruppen, myndighetspersoner
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och arbetsgivare ska se resurser i alla människor och därigenom öka mångfald i arbetslivet samt bidra
till ökad tillväxt i regionen.
Projektet ska direkt gagna kvinnor och män i åldern 16–64 år, med fokus på personer i åldern 20-55 år,
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är arbetslösa, långtidssjukskrivna
eller erhåller aktivitetsersättning. Arbetet utförs lokalt i samtliga Sjuhäradskommuner och i samverkan
mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, regionens hälso- och sjukvård samt kommuner. Projektet
kommer att verka för ökad samverkan mellan dessa parter och närings- och föreningsliv lokalt och
regionalt med förhoppning om att detta arbete ska minska inflödet av individer som hamnar långt ifrån
arbetsmarknaden. Norm- och attitydpåverkansarbetet kommer att vara intensivt och sker även det i
samverkan med parter på arbetsmarknaden. Handledarutbildningar, föreläsningar och workshops
kommer att ges parallellt med deltagarnas integrering på arbetsplatser och i föreningsliv. Ägar- och
samarbetsparter på internationell, nationell, regional och lokal nivå bidrar till kunskapsutbyte och
spridning av goda projektresultat som kommer långt fler än projektets deltagare till gagn.
Många myndigheter och aktörer har idag aktiviteter för målgruppen och projektet bidrar med en metod
där projektpersonal agerar mentorer och ”ledstång” så att tillgängligheten till dessa aktiviteter ökar för
deltagande kvinnor och män. Kvinnor och män i målgruppen har många gånger svårt att se helheten och
nyttan med varje insats som görs och har svårt att på egen hand ta sig vidare i nästa steg. På detta sätt
nyttjas befintliga resurser på ett effektivare sätt och med större chans för människor att lyckas med
långsiktigt hållbar etablering på arbetsmarknaden. Individen har lättare att integreras i samhälle, ta aktiv
del av föreningsliv och bidra till en stark och attraktiv region att bo och arbeta i.
I metodutvecklingsarbetet kommer transnationellt samarbete att initieras med Finland om främst IPS,
Individual Placement and Support som metod. Utbytet ger kunskap om hur personal och stödstruktur i
ett annat land arbetar för att stötta målgruppen till arbetslivet och grupper som deltar får även ett internt
gemensamt lärande av varandras olika erfarenheter och kunskap då politiker, chefer och personal åker
tillsammans med deltagare i projektet.
Mål är att deltagande kvinnor och män ska öka sin arbetsförmåga, få ökad motivation till studier och
närma sig arbetsmarknaden, gå ut i arbete eller påbörja studier. Ökad och förbättrad samverkan mellan
myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och föreningsliv tillsammans med attitydpåverkan är
mål för att deltagande kvinnor och män ska ses som reell kompetens och bli erbjudna arbete. När vi
lyckas med detta kommer arbetsgivare i regionen ha breddat sin rekryteringsbas och utanförskapet
bland personer med funktionsnedsättning att ha minskat.
Sjuhärads samordningsförbund och dess ägarparter avser att som i tidigare genomförda projekt
implementera de upparbetade samverkansstrukturer och metoder som projektet lyckats utveckla.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Några av de resultat och effekter som presenteras i ansökan är att;
-

arbetet med stödjande metoder för jämställdhet och IPS (Individual Placement and Support)
utvecklas i Sjuhärad och hos den samverkanspart i utlandet som vi kommer att ha
kunskapsutbyte med

-

metoder och samarbetsformer utvecklas lokalt i varje kommun i Sjuhärad

-

samarbetsformer mellan utförande parter och remitterande myndigheter vidareutvecklas
ytterligare.

-

olika personalgrupper höjer sin kunskapsnivå om, och kalibrerar sin tilltro till, målgruppen och
dess förutsättningar (med eller utan anpassningar)

-

deltagande individers aktivitetsnivå ökar och att de höjer sin insikt om hur deras egen
förmåga kan anpassas till och tillvaratas i arbetslivet

-

arbetsgivares insikt ökar om hur deras arbetsplats kan anpassas till och stärkas av att
inkludera deltagare med normbrytande funktionsuppsättningar och förmågor

-

andelen deltagande kvinnor och män som närmar sig arbetsmarknad eller utbildning,
och/eller övergår till arbete eller studier ökar i lika hög grad.

Styrkor:
-

Sjuhärad samordningsförbund är en van projektägare med stor kompetens att driva ESFprojekt som genererar goda resultat. De håller även en hög nivå gällande administrativ
förmåga.

-

Sökande visar en god förståelse för PO2-målgruppens behov, och upplägget, med stegvis
höjd aktivitetsgrad under projektets gång, finns tydligt beskrivet och motiverat.

-

De attitydpåverkande insatser som riktas mot myndighetspersonal som möter målgruppen,
samt arbetsgivare som i högre grad behöver börja se målgruppen som kompetent
arbetskraft, kan på sikt bidra till minskad diskriminering på arbetsmarknaden och en
tillgängligare arbetsmarknad för projektets primära målgrupp.

Svagheter:
-

Processen kring de attitydpåverkande insatser som arbetsgivarna ska kunna ta del av är inte
helt tydlig. För att nå en attitydförändring krävs att detta inte blir enbart punktinsatser. I
förtydligande menar sökande att aktörerna ska kunna delta i ytterligare kunskapspåfyllnad i
form av uppföljningsmöten och event. Dessa aktiviteter finns dock inte närmare beskrivna.

-

I ansökan anläggs jämställdhetsperspektivet främst på en brukarnivå. Det handlar om att den
primära målgruppen, PO2-deltagarna, ska få en ökad kunskap i jämställdhetsfrågor och
därigenom kunna göra mer aktiva, jämställda val. Frågan är dock hur en ökad kunskap hos
den enskilde leder till mer jämställda val, då detta i högsta grad är en strukturell fråga. I
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förtydliganden lyfts projektpersonalens kompetens som en viktig del i denna process, och
under analys- och planeringsfasen får de utveckla dessa delar.
Sammanfattningsvis bedöms projektet ha potential att nå resultat och effekter. Projektets mål och
förväntade resultat ligger i linje med utlysningen och bidrar därigenom till utlysningens och
programmets måluppfyllelse. Samtliga aktiviteter förväntas bidra till att deltagande kvinnor och män i
högre utsträckning kommer i arbete.

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

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

Godkänd

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

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Projektets mål och förväntade utlysningar ligger i linje med utlysningens, och därigenom
programmets, mål. PO2-målgruppens behov av mer individanpassade lösningar motiveras tydligt i
ansökan och samordningsförbundets, och dess aktörers, behov av att bättre möta målgruppen
framkommer. Bedömningen landar i väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Sökande beskriver på ett tillfredsställande sätt hur projektet grundar sig i en problemoch behovsanalys, både när det gäller den primära PO2-målgruppens behov av stöd för att kunna
närma sig arbetsmarknaden eller studier och när det gäller den kompetensutveckling som
myndighetspersonal samt arbetsgivare ska ta del av. Dock formuleras det inte som att arbetsgivarna
uttryckt ett eget behov av projektet utan snarare att de har uttryckt ett intresse för projektet när de
fått det presenterat för sig. Projektidén utgår inte från dessa aktörers egenformulerade behov. Den
sammantagna bedömningen landar i godkänt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektorganisationen bedöms hålla en hög nivå gällande operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga. De har tidigare drivit framgångsrika projekt som både håller en hög
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administrativ nivå samtidigt som de presenterar goda resultat när det gäller liknande målgrupp som
den i PULS. Dock finns det i ansökan ingen närmare presentation av vilka funktioner som kommer
att ingå i projektet. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Sökande beskriver på ett tillfredsställande sätt hur projektet är förankrat i förbundets
styrelse där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR ingår, och styrelsen
pekas även ut som främsta mottagare av projektets resultat. Delar av de metoder som används i
projektet ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet är i nuläget inte tydligt förankrat
hos arbetsgivarna som ska ingå i projektet, även om 21 stycken löst formulerade avsiktsförklaringar
inkommit från dessa. Bedömningen landar i godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Sökande har adekvata resurser avsatta för utvärdering i budgeten. Det finns en
tillfredsställande beskrivning av hur utvärderingen och dess resultat ska användas och därigenom
bidra till genomförandet av projektet. Planen för utvärdering, som beskrivs i ansökan, är att den ska
vara kopplad till metodutveckling och att dessa metoder senare ska kunna tillämpas av förbundets
medlemsorganisationer. Det finns även en plan för uppföljning som ska ske delvis inom befintliga
system. Bedömningen landar i betyget godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
d.v.s. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Utifrån bedömningsskalan för jämställdhet landar projektet på godkänt när det gäller
jämställdhetsperspektivet och kommer behöva stärka upp detta under analys- och planeringsfasen.
Stort fokus när det gäller resultat av jämställdhetsarbetet ligger på deltagarnivå, istället för på
projekt- och organisationsnivå. Sökande är skarpare när det gäller tillgänglighet och ickediskriminering då en stor del av projektet ska handla om attitydpåverkan och att i förläningen minska
diskrimineringen på arbetsmarknaden samt att göra den mer tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. På grund av bristerna när det gäller jämställdhetsperspektivet landar den
sammanvägda bedömningen i godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet bygger på identifierade problem och behov. Det finns en tanke om
implementering i upplägget och samordningsförbundets aktörers befintliga personal kommer att
arbeta i projektet. Även om kostnad per deltagare (111 072 kr) är relativt hög bedöms det rimligt i
förhållande till målgruppens beskrivna behov. Den höga kostnaden per deltagare, på grund av att
projektet är resurskrävande, bedöms dock få påverkan för möjligheten att implementera projektets
arbetssätt i ordinarie verksamhet efter projektet – även om delar av de använda metoderna
rimligtvis bör kunna implementeras. Den sammanvägda bedömningen när det gäller
kostnadseffektivitet landar i betyget godkänt.
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Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.1: Ökade övergångar till arbete eller studier
Projekt: Steg
Sökande organisation: Mariestads kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2018/00439

Underlag för prioritering
Projektnamn

STEG

Sökande organisation

Mariestads kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00439

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier, 2018/00187

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller står långt
ifrån arbetsmarknaden och har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, unga som erhåller
aktivitetsersättning (18-29) eller är långtidsarbetslösa (mer än 12
mån).

Antal deltagare

230 deltagare, 92 kvinnor och 138 män

Projektperiod

2019-04-01 – 2022-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 mån

Sökt stödbelopp

12 207 246 kr

Total projektbudget

25 939 440 kr

Samverkar/samarbetar med

Samarbete mellan kommunerna i Skövde, Töreboda, Mariestad
och Gullspång samt Arbetsförmedling. Andra
samverkanssektorer Rådet för funktionshinder, SKL,
Lärarförbundet och Kommunal.

Samordnare

Selma Gabela Aleckovic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner och landsting är inom de närmaste åren mycket stort.
Samtidigt finns det många som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras
förutsättningar är möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att
kvalifikationerna och de formella kraven är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika
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kompetens som finns hos de som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal
enskilda insatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden men det finns ingen långsiktig
samordnad insats över tid, och där personer under en längre period kan få en stegförflyttning utifrån sina
förutsättningar och förmåga.
Projekt STEG är ett samarbete mellan kommunerna, Skövde, Töreboda, Mariestad och Gullspång.
Projektet vänder sig till kvinnor och män (16-64 år) som är arbetslösa eller som står långt från
arbetsmarknaden samt har en funktionsnedsättning, alternativt är långtidsarbetslös. Inom projektet
utvecklar vi ett aktivt, samarbete mellan Arbetsförmedling, kommunernas arbetsmarknadsenheter,
vuxenutbildning, personalavdelningar samt fackliga organisationer inom och mellan de fyra
kommunerna.
Långsiktigt och metodiskt arbetar vi stegvis med en utveckling och karriärstege som är individuellt
anpassad och kompetensutvecklar individen utifrån hens situation och förutsättningar. Under de första
stegen i utvecklingstrappan arbetar vi med kartläggning, utredning samt arbetsprövning inom
arbetsmarknadsenheternas anpassade verksamheter för att därefter gå vidare i praktik inom
kommunens ordinarie verksamheter.
Vi möjliggör anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och
framtagande av kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen i
ordinarie verksamhet. Genom att låta nuvarande medarbetare arbeta på toppen av sin kompetens får de
åtaganden som inte kräver deras utbildningsbakgrund eller specifika erfarenheter utgöra arbetsuppgifter
i nya kompletterande tjänster. För att ge bättre förutsättningar och för individen möjligheter att få en
starkare förankring på arbetsmarknaden genomförs en ny utbildningsform vid namn utbildningspraktik
som innebär att man under tiden i praktik får en utbildning till en kompletterande tjänst utifrån sin
individuella förmåga och erfarenheter. Efter avslutad utbildningspraktik är man kvalificerad för en tjänst
som serviceassistent inom kommunal verksamhet.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
I sin helhet bedöms ansökan ha goda förutsättningar att nå resultat. Projektet ska arbeta med
metodutvecklingsinsatser i samarbete med Arbetsförmedling, kommunernas arbetsmarknadsenheter,
vuxenutbildning, personalavdelningar samt fackliga organisationer inom och mellan de fyra
kommunerna. Projektsökande bedöms ha relevant kompetens och kunskap om målgruppen och dess
behov och förutsättningar.
Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Målet är att 60% går vidare till arbete och studier efter avslutad utbildningspraktik.
Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisations-, och projektnivå, de angivna
förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och problembeskrivningen och stämmer överens
med utlysningens inriktning. Dock är resultatformuleringarna något allmänt hålla och bör
konkretiseras framförallt på individnivå.
Projektet är förankrat och har säkrat ägarskap samt utpekade mottagare för resultat. Deras
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medverkan bedöms vara relevant och nödvändig för projektets genomförande, det kan dock behövas
konkreta planer och förtydligande kring deras roller för implementering och fortsatt arbete med
projektets modell efter projektet avslut. STEG är något dyrt projekt utifrån kostnad per deltagare
(94 614 kr/deltagare), dock bedöms detta vara rimligt då det är ett utvecklingsprojekt fördelat på fyra
kommuner och en svår målgruppen.
Samlad bedömning av ansökan är att den är väl förankrad och har säkrat ägarskap samt väl grundad
projektidé. Det är något dyrt utvecklingsprojekt med säkrad medfinansiering från deltagande
kommuner i form av personal.

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

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

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisations-, och projektnivå.
De angivna förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och problembeskrivningen och
stämmer överens med utlysningens inriktning. Dock är resultatformuleringarna något allmänt hålla
och bör konkretiseras framförallt på individnivå
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Det finns en tillfredställande problembeskrivning i ansökan. Projektidén och analysen
samt bakgrunden hänger ihop på ett logiskt sätt. Metoden som projektet ska använda sig av är ett
nytt arbetssätt som bedöms kunna bidra till måluppfyllelse av projektets resultat utifrån målgruppens
förutsättningar och behov.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen är väl beskriven och kompetensen hos projektägaren Mariestads
Kommun bedöms vara relevant. Projektorganisationen har tidigare bedrivit och bedriver ESF-projekt
med goda resultat.
Projektledningen hos projektägaren har relevant kunskap om målgruppen och kompetens att driva
projektet på ett bra sätt både ekonomiskt och administrativt, vilket även kommer tillvaratas i detta
projekt.
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Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet är förankrat och har säkrat ägarskap samt utpekade mottagare för resultat.
Deras medverkan bedöms vara relevant och nödvändigt för projektets genomförande, det kan dock
behövas konkreta planer och förtydligande kring deras roller för implementering och fortsatt arbete
med projektmodellen efter projektet avslut.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Aktiviteterna och beskrivningen av uppföljning och utvärdering bedöms vara något
kortfattade i ansökan. En plan och ett system för uppföljning samt styrgruppens och
projektledningens roll i utvärderingen kopplat till jämställdhetsperspektivet ska konkretiseras under
analys- och planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projektet uppfyller kraven gällande lika möjligheter dvs jämställdhet, icke-diskriminering
och tillgänglighet. Konkretisering av mål och indikatorer samt aktiviteter göras under analys- och
planeringsfasen. Projektets målgrupp är utsatt på arbetsmarknaden och insatser till målgruppen i sig
ökar inkluderingen på arbetsmarknaden.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: STEG är något dyrt projekt utifrån kostnad per deltagare (94 614 kr/deltagare), dock
bedöms detta vara rimligt då det är ett metodutvecklingsprojekt och med hänsyn till målgruppen och
dess förutsättningar.
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Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.1: Ökade övergångar till arbete eller studier
Projekt: Projekt Plus
Sökande organisation: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Motverka inomregionala skillnader

3 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2018/00450

Underlag för prioritering
Projektnamn

Projekt Plus

Sökande organisation

Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00450

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier: 2018/00187

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Målgruppen är personer i åldern 18-64 år som har ett behov av
utökat stöd i sitt arbetssökande. Deltagarna har en eller flertalet
faktorer som försvårar deras etablering på arbetsmarknaden
såsom kort utbildningsbakgrund, långtidsarbetslöshet,
funktionshinder eller språksvårigheter.

Antal deltagare

120 deltagare (50 kvinnor/70 män)

Projektperiod

2019-04-01 – 2022-03-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

7 660 237 kr

Total projektbudget

16 358 697 kr

Samverkar/samarbetar med

I ansökan har ett tiotal namngivna industri- och byggföretag
inkommit med avsiktsförklaringar.

Samordnare

Anna Holmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet Plus ska underlätta för målgruppen som idag står utanför arbetsmarknaden att träda in eller
närma sig den. Projektet kommer också genom en ny samarbetsform mellan Arbvux och det privata
näringslivet, underlätta för företagen att tillgodose delar av sin kompetensbrist genom projektets insatser.
På så sätt bidrar också Projekt Plus till en bättre matchning mellan individer och arbetsmarknaden.
Projektet vill därför skapa ett nytt sätt att arbeta på, där samarbetet mellan Arbvux och företag förstärks.
Då det råder en arbetskraftsbrist i hela regionen behöver också matchningen mellan det rådande
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tillgängliga arbetskraften och företagen utvecklas och förbättras. Vi vill utgå från företagens egna
identifierade behov och vara mer lyhörda för dessa. På så sätt kan också arbetsmarknaden vara med
och styra över vilka verktyg och kompetenser som individer behöver rustas med för att kunna möta
behoven som finns. Projektet vill också bidra till att förändra synen på den könsstereotypa
arbetsmarknaden. Ambitionen är att aktivt arbeta med attitydförändringar hos såväl deltagare som
arbetsgivare och på så sätt få till en förändring.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet Plus kommer att genomföras av Arbetsmarknad och vuxenutbildningen (Arbvux), Göteborgs
Stad. Inom projektet förväntas 120 deltagare (50 kvinnor/70 män) ta del av insatser som ska leda till
att de antagligen tar sig in på arbetsmarknaden eller närmar sig ett arbete. Tillsamman med ett 10-tal
namngivna företag inom industri- och byggsektorn ska deltagarna stöttas och handledas, både på
fyra Kompetenscenter (Angered, Öster, Hisingen och Centrum-Väster) och på plats hos företagen.
Ytterligare företag förväntas tillkomma under projektets analys- och planeringsfas.
Enligt ansökan är projektets förväntade resultat:
-

75 personer i arbete (vad som är ett arbete definieras som minst 50% i minst 2 månader).

-

75% av deltagarna som har startat i projektet har validerat sina generella kompetenser.

Enligt projektets förändringsteori är de kortsiktiga effekterna av projektet att deltagarna tidigare ska
lära sig ett arbete på en arbetsplats. Det ger en förkortad tid till anställning och minskar tiden med
försörjningsstöd. Individer blir självförsörjande, får bättre självförtroende och större egenmakt över sitt
liv. De långsiktiga effekterna av projektet förväntas vara breddade vägar för rekrytering för
arbetsgivare. Företagens nätverk blir en del av individens möjligheter så att personer långt ifrån
arbetsmarknaden får en möjlighet till arbete över tid.
Sammanfattningsvis bedöms projektet kunna bidra till mål och förväntade resultat i utlysningen. Trots
en högkonjunktur och sjunkande arbetslöshet finns det fortsatt många personer som saknar
sysselsättning till följd av brist på utbildning, erfarenhet och språkhinder. Parallellt med det finns ett
stort antal arbetsgivare som inte hittar den kompetens som man söker. Utifrån denna analys avser
sökanden att samarbeta med ett antal industri- och byggföretag för att stödja deltagaren till
anställning hos företagen. Behovsanalysen och projektets målgrupp är acceptabelt beskrivet i
ansökan. Aktiviteterna är individanpassade och kommer att utgå från det stöd som den enskilde
behöver på arbetsplatsen.
Eftersom Arbvux till viss del redan arbetar liknande insatser för målgruppen kopplat till näringslivet,
bedöms projektidén vara genomförbar. Intentionerna med projektet är att utveckla en metod som
projektägaren kan implementera vid goda resultat.
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Transnationellt arbete är mycket övergripande beskrivit i ansökan. Sökanden har för avsikt att
samarbeta med aktörer i Tyskland och Nederländerna kring arbetsmarknadsfrågor, vilket kommer att
förtydligas under analys- och planeringsfasen.
I samband med beredningen har budgeten för projektet reducerats, vilket har medfört en minskning
av ESF-stödet från 10 337 031 kr till 7 660 237 kr. Det huvudsakliga skälet är att bemanningen har
minskats utifrån ändringar av målgruppen.
Den totala kostnaden per deltagare är 108 082 kr. I genomsnitt förväntas deltagarna var inne i
projektet 2-6 månader. Det är en hög personaltäthet i förhållande till antalet deltagare, men
verksamheten kommer att genomföras på fyra olika platser, vilket bidrar till personalbehovet.
Bemanningen har dock bedömts som relevant och ändamålsenlig utifrån den beskrivning son
sökanden gjort av arbetsinsatser och stödbehov hos deltagarna. Projektets intentioner är i första
hand att utveckla en arbetsmetod, vilket också bör tas i beaktande vid bedömning av
kostnadseffektiviteten.

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

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

Godkänd

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

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Ansökan presenterar en godkänd förändringsteori som ligger i linje med utlysningen och
socialfondsprogrammet. Projektidén fokuserar på att pröva en metod. Ansökan beskriver inte tydligt
hur målgruppen kommer att göras delaktig i planering och genomförande av projektet. Aktiviteterna
är främst individanpassade och kommer att utgå från att stödja den enskilde deltagaren på
arbetsplatsen, innan deltagaren kan erbjudas en anställning.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan bedöms presentera en problem- och behovsanalys som utgår från
målgruppen, tillsammans med könsuppdelad statistik.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationens operativa, administrativa och ekonomiska förmåga bedöms vara
godkänd. Projektorganisationen med resurser bedöms på en godkänd nivå i förhållande
projektlogiken och för att nå önskat projektresultat.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektägaren är problemägaren. Sökande bedöms presentera en relevant styrgrupp
där mottagare av resultatet ingår. Projektidén involverar näringslivet och sökanden har inkommit
med avsiktsförklaringar som styrker företagens deltagande i projektet.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Ansökan bedöms presentera övergripande om vad som ska utvärderas, men som under
analys- och planeringsfasen kommer att utvecklas och fastställas. Mål och indikatorer behöver
förtydligas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan presenterar övergripande könsuppdelad statistik för målgruppen. Därtill finns
en beskrivning av hur projektets mål knyter ann till nationella jämställdhetspolitiska mål. Ansökan
beskriver även hur man avser att arbeta för att projektet skall öka sina jämställdhetsambitioner
under analys- och planeringsfasen. Tillgänglighet bedöms vara beaktat. Kompletterande arbete
inom de horisontella principerna kommer att behöva göras under analys och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Ansökan presenterar ett grundläggande projektupplägg som baseras på
individanpassade insatser för deltagaren. Projektorganisationen och resursbesättningen bedöms
vara anpassad till upplägget. Kostnaden per deltagare är förhållandevis hög, vilket förklaras av hög
personaltäthet och av deltagarnas stödbehov. Det är svårbedömt hur kostnadseffektiviteten förhåller
sig till implementering då ansökan inte ger en tydlig beskrivning av hur eventuella resultat ska
implementeras i ordinarie verksamhet.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering:
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PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.1: Ökade övergångar till arbete eller studier
Projekt: Respondere
Sökande organisation: Samordningsförbundet Älv och kust
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Motverka inomregionala skillnader

1 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2018/00442

Underlag för prioritering
Projektnamn

RESPONDERE

Sökande organisation

Samordningsförbundet Älv och Kust

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00442

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier: 2018/00187

Programområde/mål

Programområde 2 mål 2:1

Målgrupp

Kvinnor och män (16-29 år) som står långt ifrån
arbetsmarknaden med eller utan aktivitetsersättning och som
befinner sig i övergången mellan skola och arbetsliv.

Antal deltagare

300 deltagare, 150 kvinnor, 150 män

Projektperiod

2019-04-01 – 2022-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 mån

Sökt stödbelopp

15 630 260 kr

Total projektbudget

33 256 628 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet
Insjöriket, Samordningsförbundet Göteborgs centrum, Tjörns
kommun, Kungälvs kommun, Ale Kommun, Göteborgs
kommun/Bräckegymnasiet, Göteborgs kommun/Ester
Mosessons gymnasium, NTI Mediegymnasiet och Hermods
gymnasium Göteborg

Samordnare

Selma Gabela Aleckovic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan tre samordningsförbund som tillsammans med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgår från tre rapporter. Rapporterna publicerades under
2017 och 2018 samtliga rapporter fokusera på unga vuxna med funktionsnedsättning som har svårt att
inkluderas i arbetsmarknaden. Personerna riskerar att hamna i långvarig passivitet eller utan ersättning
med behov av motivationshöjande insatser. Projektet kommer, genom evidensbaserade metoder såsom
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Casemanagement, IPS, SE, ACT, erbjuda stöd. Projektet kommer att samverka med representanter av
målgruppen till förmån för framtida utformning av aktiviteter med tjänstedesign som metod. Sammanlagt
11 kommuner: Tjörn Stenungssund, Kungälv, Ale Öckerö, Mölndal, Härryda, Partille Lerum, Alingsås
och Göteborg med två stadsdelar Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda är delaktig i projektet. Projektet
riktar sig i två av samverkansparters till individer med aktivitetsersättning medan det tredje
samordningsförbundet riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning oavsett ersättning. Samtliga
arbetar med unga vuxna i åldern 16-29 år.
Genom att använda sig av redan befintliga verksamheter har projektet för avsikt att kunna erbjuda
nödvändigt stöd till individer i målgruppen för att kunna ta del av dessa aktiviteter. Samverkansparter ser
ett behov av att utveckla och revidera verksamheter som är ändamålsenlig för målgruppen.
Samverkansparter vill med projektet också kunna påverka attityder mot könsstereotyp och
diskriminerande bemötande båda i den offentliga sfären och i samhället för övrigt.
300 personer förväntas kunna få personligt utformat stöd för att kunna ta del av förbundets insatser.
70 % förväntas bryta sin passivitet och 40% därav förväntas närmar sig arbetsmarknaden eller studier i
samverkan med Arbetsförmedlingen och/eller den sociala ekonomin.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet har tydliga mål och förväntade resultat. Ansökan beskriver på ett tydligt sätt hur projektet
utgått från målgruppens och aktörers behov i sin problemformulering.
Projektidén är grundad på gemensam organisering mellan kommun, region, Arbetsförmedling och
Försäkringskassa inom ett överenskommet geografiskt område. Genom tre delprojekt vill
samverkanspartner arbeta med målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning i deras behov av
samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier. Projektidén bedöms vara genomförbar i
förhållande till problembeskrivningen.
Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Motiveringen till denna bedömning bygger på en tydlig beskrivning av målsättningar i
ansökan. Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisations-, och projektnivå. De
angivna förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och problembeskrivningen och stämmer
överens med utlysningens inriktning.
Projektet bedöms vara kostnadseffektivt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, 300 personer
beräknas delta under projektperioden vilket innebär en kostnad på 110 855 kr per deltagare. Detta
bedöms vara något dyrare än snittet men rimligt utifrån att projektet kommer bedrivas på tre olika
ställen vilket kräver mer personal samt utifrån målgruppens förutsättningar och behov.
Projekt Respondere planerar transnationellt samarbetet som innebär erfarenhetsutbyte med
Nederländerna. Det övergripande målet med det transnationella arbetet är att få ta del av kunskaper
och innovativa lösningar för att kunna stödja målgruppen, där likheter med ersättningsformen AE

2

Diarienummer: 2018/00442

samt problematiken kring den finns. Förväntningen är att samarbetet ska ge ökad förståelse för hur
man arbetar med att hitta hållbarhet i WAJONG (aktivitetsersättning) system i en utveckling där
individer med ofullständiga skolresultat och nedsatt arbetsförmåga har svårt att nå arbetsmarknaden
utan adekvat stöd. Den transnationella aktiviteten bedöms rimlig och det finns tydliga områden vad
detta erfarenhetsbyte handlar om. Det finns ett mervärde som kan bidra till projektets mål och resultat
ur ett lärande perspektiv. En avsiktsförklaring för utbyte av erfarenhet finns.
Den samlade bedömningen är att det i ansökan finns en röd tråd och tydlig koppling mellan projektets
olika delar samt tydlig förankring hos berörda samverkansaktörer. I ansökan framgår tydligt vilka
förändringar projektet vill åstadkomma på individ-, organisations -och projektnivå. Dessa förändringar
ligger i linje med den aktuella utlysningens och socialfondsprogrammets inriktning och övergripande
mål. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar väsentliga delar av ansökan och tillgängligheten och
icke-diskrimineringsprincipen tillgodoses genom att projektägaren ställer krav på projektpersonalen,
styrgruppen och samverkansaktörer. Projektet vill stödja personer med särskilt behov av stöd för att
nå arbetsmarknaden eller studier, unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning (18-29) samt UVAS
(ungdomar som verken arbetar eller studerar) i åldern 16-29, i syfte att öka övergångar till arbete eller
studier. Projektets mål och ambition är att bygga upp en struktur och implementering i
Samordningsförbundens ordinarie verksamheter.

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

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

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

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

X

Motivering: Det finns en välskriven behovsanalys som är kopplade till projektets mål på projekt- och
organisationsnivå genom samsyn inom och mellan förbundens parter, samverkan med berörda
myndigheter och skola. Detta bedöms vara relevant för att tillmötesgå behoven hos målgruppen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen är tydligt beskriven och kompetensen hos projektägaren och
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samverkansaktörer bedöms vara relevant utifrån målgruppen och projektets inriktning och mål.
Samordningsförbunden har inom sina organisationer kunskap och lång erfarenhet av att driva
projekt samt att samarbeta med utvärderare.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: I ansökan finns angivna samverkans- och deltagande aktörer, deras medverkan bedöms
vara relevant för projektets genomförande. Samordningsförbundets fokus är att tillföra kompetens
och kunskap för att stötta upp och utveckla befintliga verksamheter. Implementeringsarbete beskrivs
på en övergripande nivå både i ansökan och efter inkommen komplettering. Detta är något som
projektet behöver utveckla och arbeta med under hela projektperioden. Bedömning är dock att det
finns stora möjligheter att goda resultat kommer kunna implementeras i ordinarie verksamheter, då
styrgruppen för projektet bemannas av dessa parter.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Uppföljning och utvärdering bedöms vara tillfredsställande genom att det finns ett
system för uppföljning och beskrivning av projektledningens och styrgruppen roll i utvärderingen.
Även jämställdhetsperspektivet beaktas i utvärderingen, indikatorer för detta ska konkretiseras
under analys- och planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projekten uppfyller kraven gällande lika möjligheter dvs jämställdhet, icke-diskriminering
och tillgänglighet och beskriver väl hur man ska gå till väga och vilken metod som ska användas för
jämställdhetsintegreringen. Projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i väsentliga delar av
ansökan, projektledningen ska upprätta en handlingsplan utifrån resultat som framkommit utifrån
4R-analysen under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt utifrån ett samhällsekonomiskt, 300 personer
beräknas delta under projektperioden vilket innebär en kostnad på 110 855 kr per deltagare. Detta
bedöms vara något dyrare än snittet men rimligt utifrån målgruppens förutsättningar och behov samt
att projektet kommer bedrivas på tre olika ställen viket kräver mer personal.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige

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

Diarienr

Sökande/Projektnamn

2018/00440 Sätt Färg på Göteborg
ekonomisk förening/ Sätt färg
på Göteborgsregionen

Sökt
belopp SEK

Sid 1(1)
2018-11-21

Förslag till prioritering

7 589 288 Prioriteras
Projektet Sätt färg på Göteborgsregionen har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Sätt
Färg på Göteborgsregionen uppfyller prioriteringsgrunderna väl (76%)

SUMMA

7 589 288

Utlyst

60 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 11.1

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.2: Ökade övergångar till arbete eller studier för unga 15-24
Projekt: Sätt Färg på Göteborgsregionen
Sökande organisation: Sätt Färg på Göteborg ekonomisk förening
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Projektnamn

Sätt färg på Göteborgsregionen

Sökande organisation

Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00440

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år),
2018/00186

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

Unga 15-24 år

Antal deltagare

153 deltagare, 76 kvinnor och 77 män

Projektperiod

2019-03-01 – 2022-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

1 månad

Sökt stödbelopp

7 589 288

Total projektbudget

16 148 596

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen, Förvaltning AB Framtiden, Göteborg & Co,
Göteborgs Målaremästareförening, Måleriföretagen i Väst,
Måleriföretagen i Sverige, Artscape, Ale kommun och Partille
kommun

Samordnare

Helena Rydén

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Arbetslöshet och ett omfattande utanförskap för ungdomar i utsatta bostadsområden och utrikes födda ungdomar i
alla bostadsområden kräver en kraftsamling. Givet situationen med fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda är
samhällets ansträngningar och insatser inte tillräckliga och det behövs nya initiativ och nya metoder för att i
samverkan möta problematiken och tillgodose behovet av arbete för dessa grupper.
Inom byggsektorn finns ett flertal bristyrken. Genom att i olika sammanhang inom projektets ramar sammanföra
unga arbetslösa med deras framtida arbetsgivare skapas nya möjligheter för båda parter. Närvarande, aktiva och
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engagerade fadderföretag är en viktig motor i processen. Utgående från erfarenheterna gjorda inom pågående
projekt Sätt färg på Göteborg kommer vi därför att kraftigt öka antalet fadderföretag.
Det fortgår en glädjande nedgång av den procentuella arbetslösheten, både totalt och för ungdomar 19-24 år.
Arbetsförmedlingens statistik för juni 2018 visar en fortsatt nedgång inom Göteborgsregionen under löpande 12månaders period. Dock döljer sig i dessa siffror dels en ökning av antalet utrikes födda individer 19-24 år som är
arbetslösa eller i program, från 1367 till 1502 personer och dels en fortsatt tudelning av samhället då arbetslösheten
bland inrikes födda minskar kraftigt. I december 2017 var totalt 6,6 % av den registerbaserade arbetskraften 18-24
år öppet arbetslösa, varav 4,2 % för inrikes födda och 24,5 % för utrikes födda. Alarmerande siffror när det gäller
behovet av integration i Göteborgsregionen och en trend som ser ut att fortsätta.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektets syfte är att utveckla och permanenta en metod för rekrytering till hantverksyrken, som bidrar till
inkludering av utrikes födda och andra ungdomar med svag förankring på arbetsmarknaden. Genom ett utvecklat
och nära samarbete mellan branschförening (måleri), bostadsbolag, kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare
(byggsektorn) ska ovanstående målgrupper få ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden. Med ett aktivt uppsökande
rekryteringsarbete i kombination med individuellt upplagda introduktioner och pröva-på-praktik kan såväl
arbetsmarknaden inom byggsektorn som lärlingsutbildning tillgängliggöras för personer som annars riskerar att stå
utanför.
Projektets genomförande förväntas leda till höjd anställningsbarhet för ett antal unga genom att dessa erhållit
intresse för ett hantverksyrke samt efterfrågad kompetens inom detta yrkesområde och att unga i utanförskap hittar
en väg in till studier. Om arbetsmodellen sedan tas till vara hos fler kommuner inom och utom regionen uppnås
mycket goda effekter till gagn för arbetslösa unga med utomeuropeisk bakgrund, långtidsarbetslösa samt
arbetsgivare med stora rekryteringsbehov.
En god spridning av arbetssättet kommer att innebära en utökad rekryteringsbas för byggbranschen som har stora
behov när det gäller nyrekrytering av personer med intresse för bygghantverk. Därutöver kan en god spridning och
ett omfattande tillvaratagande av arbetsmodellen även resultera i en förbättrad jämställdhet om en större andel
kvinnor väljer att satsa på ett attraktivt och välbetalt hantverksyrke i en bransch som är kraftigt mansdominerad.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Förväntade projektresultat på individnivå
Varje deltagares självkänsla ska stärkas och personliga kontaktnät till framtida arbetsgivare ska skapas för
varje deltagare.
Samtliga deltagare skall bli mera medvetna om sina möjligheter på arbetsmarknaden och utvecklas som
människor genom ett tydligt deltagande i de processer som skapar en socialt hållbar stadsutveckling.
42 deltagare i åldersgruppen 19-24 år fullföljer utbildning och får en lärlingsanställning i byggbranschen
75 skoltrötta deltagare inspireras till vidare studier och yrkesutbildning
Förväntade projektresultat på projektnivå
minst 30% av alla deltagare ska vara kvinnor
8 kommuner i Göteborgsregionen har medverkat och testat nya metoder
Förväntade projektresultat på organisationsnivå
Bostadsbolagen ser egennyttan och blir aktiva finansiärer av fortsatt verksamhet
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-

30 fadderföretag finner nya vägar till rekrytering
AF utvecklar och anammar ny kompetens

Kort och långsiktig effekt
Åtta kommuner inom göteborgsregionen anammar projektmetoden
Permanent huvudman driver samverkansmodellen, med aktivt deltagande av samverkansparter och
metoden sprids till andra delar av landet
Klyftor minskar mellan arbetslösa och näringsliv
Vänder utvecklingen i områden med särskilda utmaningar
Branschen nationellt utvecklar och anammar ny kompetens och nya arbetssätt
Projektets främsta styrkor bedöms vara framgångsrik metod och lyckade resultat i pågående projekt tillsammans
med tillvaratagande av lärdomar för utveckling i detta projekt, däribland utvidgning till att inkludera flera kommuner
inom Göteborgsregionen, från 10 till 30 fadderföretag och att inkludera även andra byggyrken för deltagarna att
prova på.
Påvisad förankring och ägarskap bland samverkans- och medfinansieringsaktörer bedöms stärka
projektverksamheten tillsammans med den ekonomiska föreningen, som särskilt bildats med syftet att skapa
förutsättningar för fortlevnad av samverkan kring framtagen metod.
I hög grad ska personal i nuvarande projekt utgöra projektpersonalen i detta sökta projekt och deltagare ska även
nyttjas som projektpersonal i form av hjälpinstruktör. Detta bedöms stärka förankringen, delaktigheten och skapa
förutsättningar för att nå förväntade resultat.
Projektet bedöms att ha en tydlig inriktning mot att matcha behoven hos unga i utanförskap och branschens
rekryteringsbehov samt på att förbättra jämställdheten inom en mansdominerad bransch. Detta tydliga fokus
bedöms stärka projektidén och kan komma att leda till flertalet samhällsvinster.
En svaghet/osäkerhetsfaktor är den korta analysfasen, endast 1 månad. Detta har behandlats under beredningen.
Sökande har genom pågående projekt redan mycket utarbetat och uppger att de olika faserna är planerade på detta
sätt för att optimera praktik och utbildning i förhållande till branschens säsong.
Potentialen att nå angivna resultat och effekter bedöms i detta läge vara god. Bedömningen baseras på
framgångsrika resultat i pågående projekt och efterfrågan på resultat från involverade aktörer. Resultat som bedöms
finnas goda förutsättningar att kunna förvalta genom bildandet av den ekonomiska föreningen.

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

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

Godkänd

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

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Bedömning har gjorts att projektidén med inriktning och förväntade resultat väl överensstämmer
med aktuell utlysning och således med programmets mål. Sökande bedöms att redogöra i ansökan för hur
projektet knyter an till flertalet strategier och dokument som Europa 2020 och Västsveriges regionala
handlingsplan tillsammans med erfarenheter från tidigare projekt. Problem- och behovsanalysen bedöms ge en
samlad bakgrundsbild för målgruppen och branschens behov som planerade aktiviteter bedöms möta för att
uppnå förväntade resultat och i förlängningen effekter. Omdömet resulterar i Väl godkänd då det bedöms att
finnas ett tydlig fokus på att möta behoven av att motverka könsegregeringen inom branschen.

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Sökande bedöms genom pågående projekt att visa på god kännedom om problem- och
utvecklingsområden och bedöms visa på tillvaratagande av lärdomar för projektutveckling i detta sökta projekt.
Då en närmare problem- och behovsanalys inte bedöms att finnas för involverade aktörer landar omdömet i
Godkänd.

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägarens har bedömts att ha erfarenhet och kompetens för att driva socialfondsprojekt.
Utifrån projektets upplägg och verksamhet gentemot deltagarna har resurssättningen bedömts vara relevant
och ändamålsenlig för att nå uppsatta mål. Vid avstämning med ansvarig ESF-samordnare och ekonom för
sökandes pågående projekt landar omdömet i Godkänd.

Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Sökande bedöms genom ansökan och pågående projekt att visa på förankring av projektidén hos
angivna aktörer. Samarbetet och medfinansieringen styrks även genom inkomna avsiktsförklaringar. En
ekonomisk förening har bildats i syfte att förankra och skapa förutsättningar för att permanenta metoden som
utvecklas under projektet. Stort fokus kommer därför att ägnas åt lärande och kontinuerlig uppföljning och
utvärdering av projektutvecklingen. I styrelsen planeras representation från bl a Förvaltningen AB Framtiden,
Göteborgs Målaremästareförening och Måleriföretagen i Väst ingå. Detta bedöms visa på ägarskap och
efterfrågan på resultat ingående parter emellan. Omdömet resulterar härmed i Väl Godkänd.

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X
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Motivering: Projektets förändringsteori och uppsatta mål på individ, projekt och organisationsnivå bedöms
vara utvärderingsbara. Presenterade utvärderingsområden med tillhörande frågor bedöms vara relevanta för
projektverksamhetens inriktning och mål. Fokus för utvärderingsarbetet ska vara på att värdera effekter och att
fungera som stöd för att bygga ett aktivt ägarskap. Omdömet resulterar i Väl godkänd då sökande bedöms att
presentera välutvecklade tankar kring utvärderingen, dess uppdrag och dess funktion.

Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna bedöms tillfredsställande uppfyllt. Analysen bedöms vara baserad på
tidigare erfarenheter och lärdomar från pågående projekt och på hur könsfördelningen ser ut inom branschen.
Projektet bedöms genom handlingsplaner, uppföljningar och utbildningar att integrera beaktning av ickediskriminering, tillgänglighet och jämställdhet. Framför allt fokuseras kön då insatser och målformulering finns
avseende att nå fler kvinnor. Ansökan bedöms även möta utlysningens förväntade resultat och effekter om att
arbeta för en mer inkluderande arbetsmarknad. Sökande bedöms visa på ett medvetet och aktivt arbete med
de horisontella principerna. Det sammantagna omdömet resulterar i Godkänd.

Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: I bedömningen av kostnadseffektivitet vägs in
-

resultat från pågående projekt visar hittills på att 64% av 91 avslutade deltagare har avslutats p g a
anställning, studier, lärlingsplats eller praktik.

-

förankring och ägarskap genom deltagande aktörer och bildande av ekonomisk förening som bedöms
utgöra goda förutsättningar för fortlevnad.

-

Kostnad per deltagare är ca 94 500kr vilket kan jämföras med pågående projekts deltagarkostnad på
70 700kr. Ökningen bedöms inte vara anmärkningsvärt högre. Skillnaden ligger i ökade
personalresurser. I pågående projekt har personalbemanningen varit något underbudgeterad.

-

sökande bedöms visa på en medveten kostnadseffektivitet vid köp av tjänster

-

om projektet är framgångsrikt kan det leda till flera samhällsvinster

Baserat på detta bedöms projektet kostnadseffektivt bidra till programmet och utlysningens mål och ges
omdömet Väl godkänd.

Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering:
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Ärendelista ESF PO2.3, Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda
Ärendenummer

Diarienr

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp SEK

Sid 1(1)
2018-11-21

Förslag till prioritering

1

2018/00443 Samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp / ALL-IN

20 045 650 Prioriteras
Projektet ALL-IN har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. ALL-IN uppfyller
prioriteringsgrunderna (66%)

2

2018/00441 Samordningsförbundet
Nordost/ Projekt Nordost

16 100 823 Prioriteras
Projekt Nordost har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projekt Nordost uppfyller
prioriteringsgrunderna (62%)
36 146 473

Delsumma

SUMMA 36 146 473
Utlyst

40 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 12.1

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.3: Ökade övergångar till arbete eller studier utrikesfödda
Projekt: ALL-IN
Sökande organisation: Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Diarienummer: 2018/00443

Underlag för prioritering
Projektnamn

ALL-IN

Sökande organisation

Samordningsförbudet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00443

Utlysning; namn och diarienummer

2018/00188, Ökade övergångar till arbete för utrikes födda –
fokus på kvinnor

Programområde/mål

2 - Öka övergångarna till arbete

Målgrupp

Utrikes födda – fokus på kvinnor

Antal deltagare

350 – 300 kvinnor och 50 män

Projektperiod

2019-03-01 – 2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6

Sökt stödbelopp

20 045 650 kr

Total projektbudget

30 053 234 kr

Samverkar/samarbetar med

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud,
Samordningsförbundet BÅDESÅ, Dalslands Folkhögskola,
Arbetsförmedlingen, Trollhättans stad, Lilla Edets kommun,
Grästorps kommun, Vänersborgs kommun, Bengtsfors kommun,
Melleruds kommun

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt ALL-IN syftar till att utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för
integration och bidra till större delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället för utrikes födda, under
projekttiden främst kvinnor. Genom att arbeta med stort individperspektiv och att göra deltagarna själva
delaktiga i integrationsprocessen ges möjlighet till rätt insatser i rätt tid, anpassade efter varje enskild
individs nivå och förutsättningar. I ALL-IN ses integrationsprocessen som en helhet där olika insatser
bygger på varandra och målet är en plats på arbetsmarknaden, egen försörjning och delaktighet i
samhället. ALL-IN kompletterar myndigheternas nuvarande utbud av insatser med en sammanhållen
individuell plan, en kartläggning där deltagaren är delaktig och fokus sätts på individen. Därtill kommer
de tre insatserna
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- Du och ditt liv, svenska på okonventionellt sätt med Dalslands folkhögskola.
- Hälsoskola för arbete, en informationsinsats i dialogform med syfte att stärka kunskaperna om hälsa
kopplat till arbetsliv och
- Vägen Vidare, en insats där fördjupad samhällsinformation, nätverksbyggande och möjligheten till
praktik leder deltagarna närmare arbete och egen försörjning.
Projektet äga av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och samverkar mycket nära
med Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud och Samordningsförbundet BÅDESÅ. Projekt ALL-IN
bedrivs i sex kommuner inom tre olika samordningsförbundet. Den breda myndighetsförankringen som
samordningsförbunden har tillsammans med projektets geografiska spridning borgar för att underlätta
implementeringen.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektet kommer genomföra en rad olika insatser för minst 350 deltagare, 300 kvinnor och 50 män. För
deltagare förväntar sig projektet att:





20 % av deltagarna kommer börja ett arbete eller påbörja studier efter avslutad aktivitet.
20 % ska efter avslut gå vidare till andra arbetsförberedande insatser. I ALL-IN ingår
folkhögskolestudier som en del men förväntan finns om att personer även kommer gå vidare till
andra utbildningsanordnare som ett nästa steg.
70 % ska uppleva ökad livskvalitet. Insatser kommer designas och utformas utifrån den
enskildes behov och egenupplevd livskvalitet kommer att följas under hela projekttiden.
Andelen utrikes födda som står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara inskrivna på
Arbetsförmedlingen skall öka.

För att skapa en gemensam kunskapsbas och säkerställa kvalitén i projektet har projektet för avsikt att
även kompetensutveckla personalen inom olika områden. Totalt ska 300 projektpersonal, personal inom
organisationerna och arbetsgivare som samarbetar med projektet utbildas i frågor som horisontella
principer, mänskliga rättigheter samt ACT (acceptance and commitment training) och SE (supported
employment).

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets klart största styrka är engagemanget från och förankringen hos för målgruppen relevanta
parter. I projektet samarbetar tre samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, sex kommuner och en
folkhögskola. Samtliga medfinansierar projektet, antingen genom tjänster eller genom kontant
medfinansiering. Detta bedöms ha flera viktiga fördelar. Framförallt görs bedömningen att projektet har
goda möjligheter att uppnå förväntat resultat och uppsatta mål då samverkan är en viktig del i arbetet
med målgruppen. Dessutom bedöms möjligheterna till goda långvariga resultat efter projektets slut öka
genom att ett engagemang hos dessa aktörer bidrar till strukturell påverkan samt implementering i
ordinarie verksamheter. Vidare görs bedömningen att de olika typerna av medfinansiering ökar
projektets sannolikhet att uppnå utlysningens medfinansieringskrav.
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Grunden för projektet vilar på en välbeskriven problemanalys där stödsökanden använt olika studier,
statistik och teorier för att belysa projektets behov. Det framkommer bl.a. att projektet rymmer två av
landets mest segregerade kommuner enligt en nyligen utförd utredning (Trollhättan bedömdes vara mest
segregerad och Vänersborg hamnade på plats 13). Statistiken som presenteras är könsuppdelad och på
regional nivå, vilket ytterligare styrker projektets behov. Orsaker till målgruppens problematik beskrivs
och utöver de mer traditionella orsakerna som t.ex. språkbrister och låg utbildningsbakgrund belyses
dessutom viktiga aspekter som ojämställdhet, funktionsvariationer och psykisk/fysisk ohälsa.
Projektets aktiviteter bedöms beskrivas på ett tydligt sätt där kopplingen till den tidigare presenterade
problemanalysen är påtaglig. Projektets tre spår – Vägen vidare, Du och ditt liv, Hälsoskola för arbete –
presenteras på ett gediget sätt genom särskilda uppdragsbeskrivningar som samtliga innehåller mål och
syfte, målgrupp, omfattning, tidsplan, arbetssätt och innehåll, personal och kompetenser, utvärdering
och uppföljning samt implementering. Bedömningen görs att dessa beskrivningar synliggör och ökar
projektets möjligheter att uppnå uppsatta mål och förväntat resultat.
Sammantaget bedöms ansökan vara väl genomtänkt och utformad, där många delar av projektet har
beskrivits på en väldigt detaljerad nivå. Bedömningen görs att det finns en röd tråd i projektet där
problem, aktiviteter, resurser samt mål har en tydlig koppling. På detta sätt tydliggörs projektets
förutsättningar att nå förväntat resultat, och dessa förutsättningar bedöms vara goda.
Projektet planerar ett transnationellt utbyte med flera samarbetspartners i Berlin.

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

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

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd
X

Motivering: Projektens förväntade resultat bedöms vara i linje med utlysningens och programmets mål.
Målgruppens behov beskrivs tydligt i problemanalysen och projektets aktiviteter, resurser och förväntade
resultat bedöms utgå ifrån dessa beskrivningar. Deltagare från målgruppen kommer att ingå i
fokusgrupper som kommer att påverka projekts genomförande. De många aktörerna som är involverade
i projektet har uttryckt tydligt behov av detta projekt och de har samtliga varit engagerade i projektets
ansökningsprocess. Personal från dessa organisationer kommer dessutom att ta del av
kompetensutvecklingsinsatser. Vidare har projektet omfattande planer för att involvera
arbetsgivaraktörer, vilket bedöms bidra till att projektets mål uppnås.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Den presenterade problem- och behovsanalysen innehåller statistik på såväl nationell och
regional nivå samt är könsuppdelad, studier och rapporter presenteras från ett flertal källor som
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tillsammans bidrar till en bred bild av problemens orsaker. Projektets inriktning bedöms vara klart
baserad på den presenterade problem- och behovsanalysen. Projektägaren är, tillsammans med
samarbetspartners, ägare av problemen då de har ett ansvar för målgruppens framgång.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Resursbesättningen bedöms vara väl avvägd i förhållande till projektlogiken och önskat
projektresultat. Den gedigna problems- och behovsanalysen tyder dessutom på en relevant kompetens
hos projektägaren. Projektorganisationen bedöms dock beskrivas på en övergripande nivå.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Förankringen i projektet bedöms vara dess viktigaste egenskap då så många för målgruppen
relevanta aktörer tydligt har markerat sitt engagemang i projektet. Implementering i aktörernas ordinarie
verksamheter nämns i såväl i projektets beskrivna aktiviteter som i dess uppsatta mål. Det finns en
konkret plan för styrgruppsarbetet under projektet.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektet beskriver hur de ska använda sig av olika system för uppföljning, bl.a. det
beprövade systemet SUS som ägs av Försäkringskassan. De har dessutom tillgång till indikatorfrågor
som Samordningsförbunden arbetat ihop med Örebro Universitet. Dock bedöms projektets resultat (mål
och indikatorer) i ansökan vara beskrivna på en något övergripande nivå. Det framgår att detta planeras
att utvecklas i analys- och planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna återkommer naturligt i samtliga av ansökans avsnitt. Exempel på
hur detta sker finns bl.a. i problemanalysen där aspekter tas upp som rör ojämställdhet, funktionshinder
och diskriminering, i beskrivningar av aktiviteter redogör projektet för hur dessa kommer att anpassas
utifrån jämställdhet samt tillgänglighet och dessutom beskriver projektet hur de kommer att arbeta för att
uppnå Sveriges jämställdhetsmål. I en särskild bilaga presenteras också projektets egna mål kopplade
till horisontella principer.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet har förvisso ett stort antal personal som ska arbeta i verksamheten men många av
dessa kommer från samarbetspartners. Fördelen med detta bedöms vara möjligheterna att uppnå
strukturell påverkan i samverkan samt i insatserna mot målgruppen, som ofta har flera
myndighetskontakter. De höga personalkostnaderna bedöms således bidra till långsiktiga effekter.
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Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ESF
Programområde 2.3: Ökade övergångar till arbete eller studier utrikesfödda
Projekt: Projekt Nordost
Sökande organisation: Samordningsförbundet Nordost

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Motverka inomregionala skillnader

8 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Projekt Nordost

Sökande organisation

Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00441

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda, fokus på kvinnor
2018/00188

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.3

Målgrupp

Utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden

Antal deltagare

200 kvinnor

Projektperiod

2019-02-04 till 2022-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

16 100 823 kr

Total projektbudget

24 096 470 kr

Samverkar/samarbetar med

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad, Västra
Götalandsregionen, Kvinnocenter Bergsjön, Föreningen
Stödnätet och Skoopi-GR

Samordnare

Ninon Shenaz

Stödsökandes sammanfattning av projektet.

Projektet bedrivs av Samordningsförbundet Göteborg Nordost vilket är en gemensam organisering
mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun inom ett överenskommet område, i detta
fall stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.
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Det finns stora skillnader mellan Göteborg som helhet och nordöstra Göteborg gällande hur många som
förvärvsarbetar. Det finns också betydande skillnader mellan hur det ser ut för kvinnor och män och
mellan de som är födda i Sverige och de som är utrikesfödda.
Nordöstra Göteborg har olösta utmaningar men också en betydande potential som idag inte utnyttjas
fullt. Med detta projekt strävar vi att utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja
målgruppen utrikes födda kvinnor som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att
närma sig eller nå arbetsmarknaden. Ofta finns hos målgruppen långtidsarbetslöshet i kombinationer
med bland annat ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och språksvårigheter.
För att få tillgång till adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering krävs ofta av individer att det finns en
förmåga att vara med och driva processen framåt, att som individ själv ta reda på vilka rättigheter hen
har hos olika myndigheter och aktörer. Inte sällan förutsätter det också att det finns goda kunskaper i
det svenska språket. Samordningsförbundet vill utveckla metoder och stödja individerna att driva sina
egna ärenden så att fler utrikes födda kvinnor får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare
kommer projektet att i samverkan inkludera aktörer från den tredje sektorn samt arbetsgivare där
målgruppen förväntas ta steg närmare slutmålet arbete och studier.
Projekt Nordost kommer att ha ett tydligt fokus på att sammankoppla hälsofrämjande insatser med
aktiviteter mot arbete och studier. En stor delaktighet i sin egen process ska göra att individens stöd blir
så individuellt utformat som möjligt, Varje deltagare kommer att ha tillgång till
coach/vägledare/hälsoutvecklare för att få stöttning i att gå från passivitet till aktivitet. Det kommer att
vara fokus på aktiviteter som leder till en förbättrad hälsa, arbete och studier eller att deltagarna närmar
sig arbetsmarknaden.
Projektet är också tänkt att vara ett tillgänglighetsprojekt: vi vill möta deltagarna där de befinner sig. Det
kommer att utveckla befintlig samverkan till att omfatta även andra aktörer än de fyra myndigheterna.
Projektet kommer därför bland annat att samarbeta med ideella föreningar i området som vänder sig till
målgruppen. Vidare kommer den sociala ekonomin att involveras i projektet via samverkan med
arbetsintegrerade sociala företag
Ca 200 kvinnor kommer att ta få tillgång till projektets aktiviteter. Av de som avslutas inom ramen för
projektperioden beräknas 30 % gå vidare till arbete eller studier och ytterligare 40 % ha närmat sig
arbetsmarknaden.
Om samordningen stärks för utrikes födda kvinnor med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
genereras förbättringar på såväl individ som organisatorisk nivå. Genom att stärka de människor
projektet avser att arbeta med samt skapa samverkande arenor mellan parter som kan göra skillnad för
målgruppen kommer fler människor att bli tillgängliga för arbetsmarknaden. Avsikten är att implementera
de metoder som visat sig vara framgångsrika.

2

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets har tagit fram en förändringsteori och där den framgår projektets mål, aktiviteter och
behövda resurser. Projektet vill testa nya arbetssätt där fler aktörer involveras, i detta fall
civilsamhället, för att skapa en framgångsrik och hållbar samverkan för målgruppen. Projektet delas i
tre faser och aktiviteter planeras tillsammans med deltagaren för att skapa delaktighet då
erfarenheten från tidigare projekt visar att det individnära stödet är en framgångsfaktor för
målgruppen med komplexa behov. Projektet kommer inte ha ett fast schema där alla deltagare deltar
i exakt samma aktiviteter. Utgångspunkten är att skapa handlingsplaner som utgår från varje enskild
individ.
Projektägare bedöms ha tillräcklig administrativ och ekonomisk kapacitet för att driva projektet och
projektet bedöms vara välförankrat. Projektplaneringen har skett stegvis med en bred dialog med
fokus på vad som är bäst för målgruppen. Avsiktsförklaring finns från samverkansparters
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregion och även från
relevanta aktörer från civilsamhället. Samverkan med dem är relevant att nå projektets mål och för
spridning av resultat.
Projektet har resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. En extern utvärderare ska avropas från
ESF:s ramavtal för projektutvärdering.
Sammanfattningsvis bedöms projektet bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål.
Projektets långsiktiga effekter ska leda till att utrikesfödda kvinnor som står långt från
arbetsmarknaden kommer i arbete eller studier, samhällets stöd för utrikesfödda kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden är mer tillgängligt och målgruppen får därmed förhöjd livskvalité enligt
målen i regionens utvecklingsstrategi.

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

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

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

x

Motivering: Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. De har för avsikt att utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och
stödja målgruppen utrikesfödda kvinnor som har behov av samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering för att närma sig arbetsmarknaden.
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Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektidén är efterfrågad och förankrad hos relevanta aktörer. Projektets målgrupp
utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, aktualiseras inte i den omfattningen
som är önskvärt i de insatser som förbundet för närvarande finansierar. Projektplaneringen har skett
stegvis med en bred dialog med fokus på vad som är bäst för målgruppen. Viktiga intressenter är
delaktiga i framtagandet av projektplanen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Operativ personal kommer att vara medarbetare ur respektive samverkande
organisation. De kommer att rekryteras utifrån de krav som projektet har för att kunna genomföra
insatsen Projektorganisationen bedöms som kompetent och har relevant kompetens och kapacitet
då projektorganisation och personal som ska anställas i projektet har bra erfarenhet av att arbeta
med målgruppensbehov.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Projektet är förankrat och har säkrat ägarskap samt utpekade mottagare för resultat.
Avsiktsförklaring finns från samverkansparters och även aktörer inom civilsamhället. Av ansökan
framgår vilka som kommer att ingå i styrgruppen. Styrgruppen kommer att bidra till en återföring av
kunskaper och lärdomar in i myndigheter och ideell sektor. Projektet har för avsikt att implementera
de metoder som visat sig vara framgångsrika.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektet har tydliga och mätbara och mål som finns i förändringsteori som har skickats
med ansökan. Indikationsenkäter för deltagarnas upplevelse i både genomförande och avslut har
upparbetats och skickats med. Styrgrupp och projektledning kommer att ha täta uppföljningsmöten.
Resultatet av utvärderingen ska presenteras på en utvärderingskonferens i januari 2022 som en del
i implementeringsstrategin.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektet uppfyller kraven avseende horisontella principer i tillräcklig grad. Det stöd som
kommer att erbjudas genom ESF kommer projektet ta del av om sådant behov finns. Projektet
saknar tydliga mätbara mål och in kopplade till horisontella kriterier och detta behöver de arbeta
med under analys-och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Kostnad per deltagare i projektet är tämligen hög men man får man räkna med att
projekt med denna komplexa målgrupp blir dyrare än projekt riktade mot vanliga långtidsarbetslösa.
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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 soker stod ska vara en juridisk person; privat- eller offentligrattslig.
En offentligrattslig juridisk person kan till exempel vara universitet och hogskola,
regionforbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel pa privat
juridisk person ar aktiebolag eller ideella och ekonomiska foreningar.
Det ar inte mojligt att finansiera investeringar i enskilda foretag genom programmet.

2) För vad kan vi söka?
Insatserna inom ert projekt ska vara till nytta för små och medelstora företag.
Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:
•

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation,

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

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

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

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan inom forskning och innovation i
regionala styrkeområden och/eller till stärkt förmåga att kommersialisera nya produkter och tjänster som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi.
Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling som kopplar an till integrerade territoriella investeringar.
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Tillväxtverket

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-stod och som ar intresserade av att samarbeta
med utlandska parter inom Östersjoregionen? Da har ni mojlighet att ansoka om utokat
stod. Ett samarbete kan genomforas med parter fran olika struktur- och
investeringsfonder inom makroregionen. Aktiviteterna inom en sadan sa kallad
transnationell komponent ska bidra till Östersjostrategins genomforande.
Strategin har tre huvudsakliga mal: radda havsmiljon, lanka samman regionen och oka
valstandet.
Ett sadant tillaggsprojekt kan kopplas till befintliga projekt inom samtliga
insatsomraden, under forutsattning att de bidrar till programmets maluppfyllelse, ger
ett mervarde for programomradet samt bidrar till Östersjostrategins mal och
prioriteringar. Samverkansatgarderna bor vara inriktade pa att hitta och/eller
genomfora gemensamma losningar pa gransoverskridande problem.
Intresserad av att veta mer?
Mer information finns pa https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-ochvagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/sarskilda-krav-forvissa-typer-av-projekt.html#Transnationelltsamarbete
Det gar ocksa bra att kontakta nagon av Tillvaxtverkets handlaggare.

3) När kan vi söka?
Utlysningen ar oppen: 1 juni - 20 september 2018, kl. 19.00
Prioritering sker: onsdagen den 7 december 2018.
Öm en ansokan kommer in efter sista ansokningsdag kommer den att avslas.

4) Vad är viktigt att veta?
Ansokningar som har kommit in till Tillvaxtverket ar allmanna handlingar. Det
innebar att Tillvaxtverket ska lamna ut ansokan till den som begar det. Öm nagon
del i er ansokan innehaller affarshemligheter, som bor omfattas av sekretess, bor ni
ange det i ansokan.
Öm ert projekt beviljas stod innebar det inte att stodet per automatik betalas ut. En
forutsattning for utbetalning ar att stodmottagaren foljer bestammelserna for
stodet.
Tillvaxtverket kan ocksa upphava ett beslut om stod helt eller delvis och aterkrava
stod om stodmottagaren inte foljer gallande regler.
Du hittar information om vad som galler for stodet i Handbok for EU-projekt, avsnitt
planera.
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5) Vilka krav, villkor eller andra regler finns?
Er ansokan ska mota den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser
och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mal och indikatorer som finns
for det insatsomrade och den investeringsprioritering som er ansokan galler.
Ansokningar som inte moter dessa krav kommer att avslas.
EU programmen styrs framst av foljande dokument:
- Europaparlamentets och radets forordning 1301/2013
- Europaparlamentets och radets forordning 1303/2013
- Forordning om forvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
De styrande dokumenten kompletteras av Tillvaxtverkets foreskrifter TVFS 2015:1.
Ga till sidan for de styrande dokumenten. For er som sokande och eventuell
stodmottagare finns en Handbok for EU-projekt som vagledning i arbetet med
projektet. For att ett projekt ska beviljas stod och for att stodet ska betalas ut kravs
det att de krav och villkor som anges i handboken foljs. Handboken uppdateras
kontinuerligt.

6) Hur länge kan projektet pågå?
•
•
•

Forsta mojliga dagen for projektstart ar det datum da ansokan kommer in
till Tillvaxtverket.
Projektet kan som langst paga i 36 manader med tillagg for 4 manaders
avslutsarbete, totalt 40 manader.
Sista datum for projektens slutdatum ar 31 december 2021.

7) Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
Ert projekt kan fa hogst 40 procent i medfinansiering fran regionalfonden.
Resterande stod ska utgoras av offentliga och/eller privata medel.
Forstudier kan maximalt fa 400 000 kronor i stod.
Foljande medel finns kvar:
•
•
•

Insatsomrade 1 Samverkan inom forskning och innovation, ca 38 miljoner
kronor
Insatsomrade 2 Konkurrenskraftiga sma och medelstora foretag, ca 26
miljoner kronor
Insatsomrade 3 Innovation for en koldioxidsnal ekonomi, ca 17 miljoner
kronor

Programmets totala budget for projektstod under perioden 2014–2020 ar cirka 445
miljoner kronor (reviderad siffra efter budgetjustering).
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8) Hur ansöker vi?
Ni ska gora er ansokan via den elektroniska tjansten Min ansokan. Öbligatoriska
bilagor till ansokan finns under Ansoka och rapportera, ansok om stod.
Las mer om Min ansokan och de fragor och omraden som ansokan innehaller i
Handbok for EU-projekt pa sidan Att skriva en ansokan.
Las om vad ni behover veta, om anvandarkonto och om E-legitimation, i Handbok
for EU-projekt pa sidan Innan ni skickar er ansokan.

9) Hur handläggs och beslutas vår ansökan?
Tillvaxtverket bedomer om en ansokan uppfyller kraven i forordningar, lagar och
foreskrifter samt anvisningar i Handbok for EU-projekt. Tillvaxtverket bedomer
aven ansokan utifran om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning
och utifran sa kallade urvalskriterier. Handlaggare pa Tillvaxtverket kontaktar alltid
er som sokande under beredningen.
Ansokningar som Tillvaxtverket bedomer uppfyller kraven tas upp for prioritering
av Strukturfondspartnerskapet vid deras mote den 7 december 2018. Tillvaxtverket
ger besked om ansokan inte kommer att lyftas till prioriteringsmote. Vid
prioritering av ansokningar anvander strukturfondspartnerskapet sa kallade
principer for urval. Las mer om vilka de ar i aktuellt program.
Nar protokollet fran prioriteringsmotet ar justerat fattar Tillvaxtverket 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 for
beskrivning och projektide.
Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige. Kontaktuppgifter till Tillvaxtverkets kontor i Vastsverige.
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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
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2018:2
2018-11-21

Motivering till beslut
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser.

Beslut
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga
bestämmelser samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa
programmet. Ansökningarna ska därför enligt 2 kap 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning
av EU:s strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige:

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201938

Göteborgs universitet

20201941

Sahlgrenska Science
Park AB
Innovatum AB

Impact Acceleratorn. Ökad interaktion och
samverkan mellan näringslivet och
akademin i Västra Götaland.
Inn2Health

20201948

Trämanufaktur – Tillverka i trä
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EUstöd (SEK)
5 859 999

Föredragande/
Handläggare
Mohamed Ben
Abdelhamid

5 434 923

Mohamed Ben
Abdelhamid
Isabella Fält

7 640 980
18 935 902

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201886

Brg, Business Region
Göteborg AB
Industrial
Development Center
West Sweden AB
Connect Väst

TechCons – nätverk för teknikkonsulter i
Göteborgsregionen
Catalyst – för smart och hållbar industri

Industriellt
Utvecklingscentrum i
Halland AB
Lokalproducerat i Väst
AB

20201927

20201937
20201945

20201946

Sökt EUstöd (SEK)
1 540 699

Föredragande/
Handläggare
Isabella Fält

9 824 655

Isabella Fält

Scale UP

4 868 693

TEK Catalyst Halland

2 788 409

Mohamed Ben
Abdelhamid
Isabella Fält

Lokal meny

5 353 515

Totalt medel insatsområde 2:

Totalt sökt medel:

24 375 971

43 311 873

Mohamed Ben
Abdelhamid
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2018:2

Prioriteringslista, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenummer

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

2018-12-07

Prioritering

1

20201948 Innovatum AB /
Trämanufaktur - Tillverka i trä

7 640 980 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Trämanufaktur uppfyller
prioriteringsgrunderna (68%).

2

20201941 Sahlgrenska Science Park AB
/ Inn2Health

5 434 923 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Inn2Health uppfyller
prioriteringsgrunderna (58%).

3

20201938 Göteborgs universitet / Impact
acceleratorn

5 859 999 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Impact acceleratorn uppfyller
prioriteringsgrunderna (52%)

Summa 18 935 902
Utlyst belopp 38 miljoner

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet
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PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Trämanufaktur - Tillverka i trä
Sökande organisation: Innovatum AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

4 (9)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Trämanufaktur - Tillverka i trä
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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Innovatum AB
Västsverige
20201948
2018:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2019-01-01 – 2020-04-30
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland och
Hallands län
7 640 980
10 321 243
1 140 224
19 102 447
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets övergripande mål är att i Västra Götaland etablera en internationellt erkänd test- och
demonstrationsmiljö för stärkt konkurrensförmåga där företag inom trämanufaktur
tillsammans med akademin driver utvecklingsarbeten som leder till innovation, hållbar
produktion och affärsutveckling samt attraherar extern forsknings- och utvecklingsfinansiering.
Projektet ska nyttja Västra Götalands spetskompetenser och driva utvecklingsfrågor inom
produktionsutveckling automation robotisering och digitalisering för att skapa behovsdrivna
lösningar. Detta skall göras genom produktions- och processanalyser, kunskapsbaserade
workshops och seminarier, etablering av samverkansnätverk och testbäddar där tester och
demonstrationer genomförs. Flerbostadsbyggandet i trä ökar och ger stora klimatvinster.
Projektet ämnar resultera i att fler aktörer söker sig till branschen.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Ansökan föranleds av en förstudie och
uppvisar en god förankring regionalt, mellan samverkansparterna och i näringslivet, där företag
är med och medfinansierar projektet med kontanta medel. Det finns en långsiktighet i
satsningen, med en konkret plan hur resultat ska spridas, implementeras och användas efter
projektperioden. Projektet har en tydlig inriktning mot miljö och kommer även att arbeta aktivt
med jämställdhet, varför hållbarhetsaspekterna bedöms integreras väl. Sökande bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet. Det
finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

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
Samverkansparter
Fyrbodals Kommunalförbund
Göteborgs Universitet
Johanneberg Science Park AB
Högskolan Väst
Stift Stenebyskolan

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Västsverige har outnyttjad potential för skogsbaserad bioekonomi vilket är angeläget att
utveckla både ur ett västsvenskt tillväxtperspektiv och ur ett klimatperspektiv.
Flerbostadsbyggandet i trä ökar stadigt (29% 2017) och står nu för ca 10 procent av all
nybyggnation av flerfamiljsbostäder. Det finns potential att ytterligare öka andelen trä i
byggnadsdelarna ovan mark. Marknadsandelarna kan då öka till över 50 procent. Det ökade
bostadsbyggandet har även lett till ökande efterfrågan på möbler och inredning i trä, som
fönster, dörrar, trappor, trägolv och kök. Byggbranschens utsläpp av växthusgaser utgör 17
procent av Sveriges utsläpp och motsvarar all personbilstrafik. Livscykelanalyser visar att
klimatbelastningen kan minska med 40 % i byggskedet av flerbostadshus och 35-40 % av
lokaler vid träbyggande jämfört med stål och betong. Trä är även det enda byggmaterialet som
är förnybart.
För trämanufakturföretag är det en stor utmaning att ställa om till en större, volymbaserad
produktion för att kunna tillvarata den förväntade volymökningen inom byggnader,
komponenter, inredning m fl. En mer effektiv och behovsstyrd industrialiserad produktion är
angelägen liksom en förbättrad arbetsmiljö och effektivare verktyg för planering, beredning och
produktionsstyrning. Ny teknik i form av flexibla automationslösningar och uppkopplade
digitala realtidssystem är några av de tänkbara lösningarna. Automation anses av
inredningsindustrin öppna för möjligheter att bättre anpassa produktionen till kundernas
efterfrågan och produktion av små serier. Digitaliseringen öppnar för nya samarbeten mellan
designer, konstruktörer och ingenjörer. Trämanufakturföretagen saknar i dagsläget ofta egna
FoU-avdelningar och har få etablerade samarbeten med forskning eller andra
utvecklingsverksamheter inom automation och digitalisering. Testbäddar saknas i stor
utsträckning för träbaserade företag.
Flyg- och fordonsindustrin tillhör världens mest framstående branscher beträffande
industrialiserad produktion och i Västsverige finns sådan kompetens av högsta internationella
klass. Genom att sammanföra erfarenheterna vid PTC, Innovatum med företag inom
trämanufaktur kan regionala styrkeområden överföras till träförädlande företag. Genom att
också etablera testmiljö kopplad till designkompetens vid Stenebymiljön kan automations- och
designkompetenser samverka för effektivare produktion och ökad kundnytta.
Byggbranschen har på initiativ av Regeringskansliet undertecknat en avsiktsförklaring för att
sätta stopp för kränkningar och övergrepp som medfört att både kvinnor och män lämnar
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byggbranschen. Stora utmaningar finns också med att endast 8,6 procent av de anställda är
kvinnor.
Projektets förstudiesyfte var att undersöka träförädlande företagsbehov för effektivare
produktion och större kundnytta genom bl. a automation och digitalisering och att utforma
erbjudanden om aktiviteter i ett kommande genomförandeprojekt. Målet med förstudien var att
kraftsamla till ett treårigt genomförandeprojekt. Denna projektansökan är ett viktigt delmål för
förstudien.
De tillfrågade företagen i förstudien ser möjligheter till en kraftigt ökad produktivitet genom
automation och digitalisering. Förbättrade planeringsverktyg, informationssystem kan användas
i större utsträckning vid en ökad automation. Samtidigt finns en befogad rädsla för att bygga fast
sig i olönsamma felsatsningar. Här finns ett stort intresse för möjligheten att lära av varandra
som projektet erbjuder. Det finns behov av testbäddar baserat på företagens utmaningar.
Förstudien har visat att inredningsindustrin ser automation som en möjlighet att bättre anpassa
produktionen till kundernas efterfrågan samt produktion av små serier. Det har under
förstudien också framkommit att digitaliseringen kommer kunna öppna för nya samarbeten
mellan designer, konstruktörer och ingenjörer. Genom att sammanföra de tillverkande företagen
med utrustningsleverantörer i projektet säkerställs relevanta problemformuleringar och
ledtiden för införande av förbättringsåtgärder kortas. De tillverkande företagen ser en stor
potential till förbättringar med avseende på arbetsmiljö. Detta gäller i hög grad risk för
förslitningsskador vilket även ger svårigheter att rekrytera ny personal, samt orsakar en sned
könsfördelning. Även förekomsten av arbetsplatsolyckor relaterade till användning av
spikpistoler ses som ett stort problem. Projektets ansats att utveckla, testa och demonstrera
alternativa metoder välkomnas därför.
Förankring har skett på Innovatum genom en strukturerad process där ansvarig chef och
koordinatorer på Innovatum, projektadministratörer och ekonomiansvariga blir informerade i
tidigt skede varefter projektets mål, syfte, ekonomi och tidplan samt på vilket sätt projektet
tillför företagen i målgruppen diskuteras och godkänns varefter processen med projektansökan
går vidare. Beslut om medverkan har stegvis fattats av ledningen hos Innovatum. Bred och aktiv
medverkan har skapats med företag och branschorganisationer inom trämanufaktur, Västra
Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, tre högskolor/universitet, Johanneberg
Science Park samt Stiftelsen Steneby. Innovatum AB är en neutral projektarena vars profession
sedan över tio år är att driva projekt som omsluter ca 200 MSEK/år och har därmed väl
utvecklade strukturer och rutiner för att skilja projekt från basverksamheten.

Omvärld och samverkan
Parterna har under hösten 2017 och i förstudie 2018 bedrivit omvärldsbevakning och
undersökningar om företagens behov. På rekommendation från Träbyggnadskansliet har
samarbete med två experter inom industriell utveckling i träbranschen nationellt och
internationellt etablerats. Djupintervjuer, work-shops och företagsbesök har därefter
genomförts, kommunikation med nyckelpersoner om arbetets fortskridande har skett och deras
inspel efterfrågats. Medverkan vid fler än tio events och konferenser med inriktning på
byggande i trä, diskussioner med tre branschorganisationer, med tio olika slags
centrumbildningar och forskningsstiftelse som alla arbetar med utveckling kring
träkomponenter, digitaliseringsverktyg, innovationsutveckling, byggande, produktion och
produktutveckling i trä har genomförts.
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Parternas och förstudiens omvärldsbevakning visar tydligt att liknande satsningar som
projektet ska göra inte pågår någon annanstans i landet och att ett samverkansinitiativ som
samlar olika aktörer efterfrågas av de regionala trämanufakturföretagen och av deras systemoch utrustningsleverantörer inklusive arkitekter, designers, konstnärer och konsthantverkare
vilket förväntas leda till en ökad utvecklingstakt. Projektbeskrivningen innefattar därför
samarbeten med branschorganisationer, kluster, centrumbildningar samt med
högskola/universitet enligt följande:
-

-

Produktionstekniskt centrum (PTC), samverkansarena där företag kontinuerligt får
tillgång till den produktionstekniska spetskompetens som utvecklas inom akademin hos
Högskolan Väst och hos institut samt till en arena där ny teknik kan testas och
demonstreras. Föreliggande projekts testbädd kommer att bli en integrerad del av PTC
och därmed också nyttja den kunskap och de resurser som finns hos dess parter.
Tibro Trätekniskt Centrum, TTC : Önskar etablera ett nära samarbete med projektet.
Branschorganisationerna Träbyggnadskansliet; finansiär och deltagare i styrgrupp
Trästad; spridning av projektetes resultat
Trä och möbelföretagen (TMF); spridning av projektets resultat
HSB Living Lab arena. Johanneberg Science Park kommer att nyttja dess kompetens och
miljö för aktiviteter i projektet.
Smart Housing Småland: Plats i styrgrupp.
Linnéuniversitetet (ProWood) och deras automationsforskning: Samarbete
Miljö:FIA en demonstratormiljö för flexibel och innovativ automation hos Högskolan
Väst och Innovatum. Projektet kommer att ta del av arbetssätt och forskningsresultat
och överföra till trämanufaktur.
Grön Tillväxt Trä (Svinesundskomitéen) Interreg Sverige-Norge tom 2019: Fyrbodal är
part i båda projekten.
Trähusambassadörerna (EMC) Tillväxtverket Strukturfonden t om 202103. Delta på
varandras event och utbyta erfarenhet.
Green Building A-Z (Hållbar Utveckling Väst-HUV) Interreg ÖKS t om 201908: HUV del av
Innovatum från år 2019
The Bioeconomy Region (Region Värmland) Interreg Sverige-Norge. Utbyte av
projektinformation.

Projektet kommer att informera om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom:
-

-

Att utarbeta en kommunikationsplan, se vidare under aktivitet Extern och intern
kommunikation och resultatspridning.
I allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets
verksamhet använda logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
På projektets internetbaserade siter, ge en kort beskrivning av verksamheten, inklusive
syfte och resultat, och framhäva unionens ekonomiska stöd.
Sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för
allmänheten; Efter projekttiden sätta upp en stor, permanent skylt eftersom projektet
har ett sammanlagt offentligt stöd (nationellt och från EU) på mer än 500 000 euro och
finansierat inköp av fysiskt föremål.
Sprida resultat från Lärande och utvärdering under projektets gång till främst
projektparterna vid projektmöten, styrgruppsmöten och referensgruppsmöten. Parterna
kommer ta med sig reflektionerna i sitt fortsatta arbete i aktiviteterna i projektet.
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Koppling till det regionala näringslivet
Parternas omvärldsbevakning och förstudie under 2017 och 2018, om utvecklingsmöjligheter
och potential inom träbaserade komponenter och produkter kopplade till industrialisering,
visade att ett samverkansinitiativ inom automation, industrialisering och design som samlar
olika aktörer efterfrågas av de regionala trämanufakturföretagen och deras system- och
utrustningsleverantörer. Tydligt blev att den produktionserfarenhet och kompetens som finns i
Västsverige mycket tack vare fordons- och flygindustrin vore attraktivt för
trämanufakturföretag från hela landet att ta del av. Regionala företag verksamma inom
produktionsteknik önskar också att medverka till att sådan kompetensöverföring ska kunna ske.
Trämanufakturföretagen önskar att samverkansinitiativet ska göra att man kan ta del av
erfarenheter gällande produktionsteknik och produktionsutrustning, både inom den egna och
andra branscher, finna utvecklingsprojekt gällande produktionsområden som är
branschgemensamma, etablera nätverk liksom praktiska tester, pilotprojekt och
demonstrationsanläggningar.
Områden av särskilt intresse: Förbättrade produktionsutrustningar med avseende på flexibilitet,
driftsäkerhet och arbetsmiljö; Digitala verktyg i designprocessen; IT-stöd vid planering,
beredning, balansering, produktions-uppföljning, produktionsoptimering, samt för
operatörsinstruktioner.
Hos både inredningsföretag och designföretag uttalas intresse att bättre ta tillvara varandras
kompetenser och utforska hur ny teknik så som 3D och CNC bättre kan nyttjas. Automationen
anses av företag verksamma inom inredningsindustrin öppna för möjligheter för att snabbt
anpassa produktionen till kundernas efterfrågan och kunna producera specialbeställningar i
små serier. Digitaliseringen ställer krav på nya kompetenser men ger också möjlighet till nya
slags samarbeten mellan designer, konstruktörer och ingenjörer.
Ett systematiskt arbete för förädling av restströmmarna från trämanufakturföretag upp till en
högre nivå än energi som har en låg betalningsförmåga är önskvärt. Av det som idag är
trämanufakturföretagens restströmmar så används mycket till att generera energi i någon form,
t ex pellets och flis. Dessa produkter har ett relativt lågt värde. Ur miljö- och resurssynpunkt
vore det önskvärt om restströmmarna först används till produkter för att sedan användas för att
generera energi (”eldas upp”). Projektet ska vi istället kartlägga restströmmar som skulle kunna
bli till nya produkter men utan kemiska processer. Istället ska kompetenser inom projektet
nyttjas för att undersöka nya produktmöjligheter av restprodukter.
Behoven som beskrivs ovan har framkommit genom nära samarbeten och i dialog med
företagen. Det regionala näringslivets behov har utgjort grunden för projektets utformning och
medverkat i planeringen av projektet vid företagsbesök, workshops, samtal och djupintervjuer.
Kontinuerlig information har förmedlats till företagen och på olika sätt har deras inspel i
utformningen av projektet tagits tillvara.
Trätillverkande företagen kommer medverka som kravställare och genom att ge tillgång till sina
produktionsanläggningar för analyser av behov och möjligheter. Företag som levererar
utrustning, system och tjänster till de tillverkande företagen ska delta i uppbyggnaden av
testbäddarna genom att bidra med sin kunskap och genom att låna ut system och utrustning.
Formgivnings- och designföretag medverkar i kompetenshöjande insatser kring automation och
digitalisering och i att finna nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter mellan möbel- och
inredningsföretag, konstruktörer, formgivare och ny teknik.
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Samtliga företag är mottagare av projektets resultat i form av ökad kunskap och kompetens,
samt genom att utnyttja de affärsmöjligheter som skapas genom samverkan i projektet. Företag i
hela Sverige kan delta eftersom nyttan ökar med en bred erfarenhetsbas, men regionala företag
förväntas bli mer engagerade eftersom den absoluta huvuddelen av aktiviteterna sker inom
regionen. I referensgrupp och styrgrupp kommer representanter från företag att delta och
företagen kommer också att medverka med sin tid in i projektet liksom med kontant
medfinansiering.
Den regionala noden ska bestå av träbyggnadsföretag, träinredningsföretag, leverantörer av
utrustning, system och tjänster; arkitekt- och designföretag, Produktionstekniskt Centrum
(PTC), Tibro Trätekniskt Centrum, akademi (Högskolan Väst, Göteborgs Universitet, Chalmers);
science parks (Johanneberg Science Center), Stiftelsen Steneby och Innovatum.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är att i Västra Götaland etablera en internationellt erkänd test- och
demonstrationsmiljö för stärkt konkurrensförmåga där företag inom trämanufaktur
tillsammans med akademin driver utvecklingsarbeten som leder till innovation, hållbar
produktion och affärsutveckling samt attraherar extern forsknings- och utvecklingsfinansiering.
Projektets syfte
- Ökad konkurrenskraft hos trätillverkande företag och deras system- och
utrustningsleverantörer genom samverkan inom automation och digitalisering mellan
akademi och näringsliv.
- Stärkt innovationskraft inom produktutveckling för inredningsindustrin, genom bättre
kommunikation mellan designer och producenter med hjälp av digital ny teknik.
- Ökad samverkan mellan partnerskapet i projektet och relevanta utvecklingsaktörer
inom och utanför regionen.
- Etablering av regional nod som ska utgöra ett kompetenscentrum inom industriell
trämanufaktur.
- Motsvara skogsnäringens forskningsagendas prioritering av forskning för att öka det
industriella träbyggandet genom utveckling av automation samt digitalisering.
Projektmål
Etablering av en forsknings-, utvecklings- och testmiljö inom industrialiserad trämanufaktur.
Delmål 1
Etablera en samverkande grupp om minst 15 företag med både tillverkande
trämanufakturföretag och dess leverantörer av system, utrustning och tjänster som skapar
hållbar konkurrenskraft genom gemensamma kunskapsbaserade aktiviteter.
Delmål 2
Medverkande SME och befintliga FoU-miljöer ska ha ökat sin konkurrenskraft och/eller
kompetensnivå genom de aktiviteter som genomförts i projektet och minst 15 företag ska ha
medverkat i demonstratorer och dess resultat.
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Delmål 3
Etablering av testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och för
digitala system som svarar mot behoven inom trämanufaktur gällande design-, informationsoch planeringssystem. Minst 5 företag ska aktivt delta i demostrator fogning och digital
beredning och styrning
Delmål 4
Minst ett av demonstratorprojekten ska efter projektet drivas vidare av en eller flera parter
och/eller SME.
Delmål 5
Minst 20 företag och akademi från regionala styrkeområden, olika branscher, professioner och
olika forsknings- och innovationsmiljöer liksom offentlig sektor har samarbetat i projektet.
Samverkan mellan företag och akademi är en genomgående inriktning i projektet. Företagens
kunskap om problem och möjligheter balanserat med akademins expertkunskap ska styra
projektets inriktning. Tidigare projekt har visat att lärandet går åt båda håll och att det är den
samlade kunskapen som skapar rätt fokus i genomförandet.
Delmål 6
Projektets utvecklingsarbete ska ha uppmärksammats i minst fem olika tidningsartiklar eller
andra medier och ska ha presenterats vid minst två nationella arrangemang.
Att skapa uppmärksamhet om projektet, ger större möjlighet att attrahera fler företag att vilja
vara med i utvecklingen mot mer digitalisering och automation inom trämanufaktur. När fler
företag är med ökar kompetensbasen och trenden förstärks. Genom att de medverkande
företagen uppmärksammas i media, på webben och i sociala medier stärks deras varumärke. Det
visar att de är i framkant och de uppfattas som mer attraktiva. Uppmärksamhet ökar
förutsättningarna för att fler företag kommer med i projektet och därmed för starkare testbädd.
Delmål 7
Projektet ska leda till att leverantörsföretag arbetar med nya produkter inom automation och
digitalisering utifrån de träproducerande företagens behov. Minst 3 av de medverkande
företagen ska få stöd från projektet att introducera nya produkter i sin verksamhet.

Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupper är företag verksamma inom trämanufaktur och dess
leverantörer av utrustningar, system och tjänster (här ingår design, arkitekt och
digitaliseringskonsulter). Leverantörsgruppen är viktig dels för att utvecklingen av de
tillverkande företagens produktionssystem ska bli framgångsrik, men också för att de i sig står
för en viktig verksamhet med goda exportmöjligheter.
Sekundära målgrupper är byggentreprenörer, upphandlande organisationer,
konstruktionsföretag, branschorganisationer, samt organisationer riktade mot utbildning och
forskning.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet ska resultera i:
Etablering av en regional nod som ska utgöra ett kompetenscentrum inom industriell
trämanufaktur
Ökad samverkan mellan akademi och näringsliv.
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Ökad samverkan med andra aktörer inom och utanför regionen
Ökad konkurrenskraft hos såväl tillverkande företag som dess leverantörer
Effektivare tillverkning och ökad konkurrenskraft hos såväl tillverkande träföretag som dess
leverantörer.
Nyttjande av testmljö som etablerats.
Nya kontakter etablerade för fortsatt forskning och utveckling.
Bestående nätverk.
Den regionala noden ska bestå av samverkande organisationer (initialt Högskolan Väst,
Göteborgs Universitet, Stiftelsen Steneby, JSP, och Innovatum AB) samt testbäddar vid PTC
kopplad till Stenebymiljön och TTC.
Den ökade samverkan mellan akademi och företag ska möjliggöra fortsatta projekt för ökad
konkurrenskraft. Samverkan med andra aktörer inom och utanför regionen innebär att de
nationella resurserna kan utnyttjas mer effektivt och att regionens företag får ökad tillgång till
ny kunskap. Resultatet från projektet kommer att spridas direkt till målgruppen,
samverkansaktörer och finansiärer genom nyhetsbrev, workshop, studiebesök och
företagsbesök

Förväntade effekter på lång sikt
Det kompetenscentrum för trämanufaktur som skapas kommer att bli en integrerad del av
verksamheterna vid Produktionstekniskt Centrum och Steneby genom de organisationer som är
verksamma där främst Innovatum, Högskolan Väst, HDK Steneby samt Stiftelsen Steneby. De
fysiska testbäddarna blir grunden för kommande aktiviteter och de nya nätverken ska bestå och
utvecklas på samma sätt som andra nätverksgrupper inom såväl PTC som Steneby. Många av de
industriella frågeställningarna är inte unika för en viss bransch vilket innebär att verksamhetens
kritiska massa förstärks med de nya grupper av företag som projektet för med sig.
Projektresultaten kommer att leda till en varaktig inriktning mot industriell träproduktion i
verksamheten på PTC Innovatum och Högskolan Väst. Här kommer en arena skapas där kunskap
kan utbytas mellan industriella träproducenter, akademi och systemleverantörer. I
demonstrationsmiljöerna som etablerats under projektet, kan företagen samverka för att
tillsammans utveckla nya produktionstekniska lösningar. Kompetensen gällande industriell
produktion kommer efter projektet ha ökat hos företagen varför nya frågeställningar
kontinuerligt kan formuleras. Ett produktionstekniskt forum gällande industriell träproduktion
är etablerat där företagen kan utbyta erfarenheter och söka kunskap hos varandra. Efter
projektets slut har en regional nod inom industriell trämanufaktur etablerats i Västsverige med
centrum på Innovatum PTC där utvecklingsfrågor inom produktionsutveckling automation
robotisering och digitalisering drivs utifrån träföretagens behov. Satsningen gör att
utvecklingsarbete gällande industriell träproduktion synliggörs, vilket leder till att fler aktörer
kommer arbeta inom området vilket kommer att stärka branschen. Innovatum PTC kommer
tillsammans med branschorganisationerna och centrumbildningar inom trä i södra Sverige
ansvara för att projektets resultat fortsatt används efter projekttidens slut. På Stenebymiljön
avses en testbädd för innovativ produktutveckling genom designprocesser ha etablerats för
arkitekter, designer, konstnärer, konsthantverkare och tekniker.
Aktiviteterna i projektet har utgått från företagens behov av att skapa attraktiva, säkra och
effektiva arbetsplatser, fokus ligger alltså i hög grad på människan i systemet. Den tekniska
utvecklingen med lättanvända tekniska stödsystem (exempelvis kollaborativa robotar och
informationssystem i form av appar) verkar i samma riktning; mer inkluderande arbetsplatser.
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De här möjligheterna undersöks i det pågående projektet, Miljö för flexibel och innovativ
automation (Högskolan Väst/Innovatum) och kommer att utvecklas vidare i efterföljande
projekt.
Projektet förväntas bidra Europa 2020-strategin och de övergripande prioriteringarna Smart
tillväxt genom att bidra med utveckling till företagen inom automation, robotisering och
digitalisering samt prioriteringen och Hållbar tillväxt genom att främja en resurseffektivare och
grönare konkurrenskraftig ekonomi när företagen ökar sina produktionsvolymer med trä som
råvara
Projektet kommer att bidra till tre av EU:s fem konkreta mål för de kommande tio åren:
Sysselsättning: Ett ökat industriellt byggande i trä ger förutsättningar för sysselsättningseffekter
inte minst på landsbygder. Den ökade samverkan mellan akademi och företag ska ge fortsatta
projekt för ökad konkurrenskraft. Samverkan med ett 15-tal andra aktörer (se lista ¿Bakgrund¿)
inom och utanför regionen innebär att regionala och nationella resurser kan utnyttjas mer
effektivt och komma fler företag tillgodo
Forskning och Utveckling: Genom projektet kommer utvecklingsfrågor kring tekniska
utmaningar att drivas i testbäddar och som en del i forskningsprojekt
Klimatförändring och hållbar energiförsörjning: Trä är en koldioxid neutral råvara vilket inte
bidrar till öka klimatgasernas negativa påverkan på miljön att använda trä i byggande kan
minska CO2 utsläppen med upp till 40%

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektkoordinator: Projektkoordinatorn kommer att ha det övergripande ansvaret för
projektet och dess genomförande enligt ansökan och beslut samt ansvara för Styrgruppen.
Projektledare: (Nyanställning). Projektledaren kommer att driva projektet enligt ansökan och
beslut. Projektledaren kommer att också ansvara för projektgruppen där samverkansparterna
deltar samt driva styrgrupp, referensgrupp och kontakter med följeforskare. Projektledaren
kommer att driva aktiviteter i projektet tillsammans med Processledare, Aktivitetsledare och
deltagande samverkansparter. Rekrytering av Projektledare: Oktober 2018. Ta fram profil för
tjänsten. November 2018 utlysa genom annonsering. December 2018 Intervju av sökande.
December 2018 Anställningskontrakt skrivs direkt efter beslut från TVV om godkännande av
projektet. Mars 2019 Projektledare börjar sin anställning.
Ekonomi, administration, inköp/upphandling: Projektadministratören kommer att sköta
ekonomi och administration av projektet för Innovatum AB samt att sammanställa och redovisa
parternas rekvisitioner. Projektadministratören kommer också att delta i inköp/upphandling.
Processledare Företagskontakter/Testbäddskoordinering: Processledaren kommer att vara
ansvarig för kontakterna med företagen och företagsnätverken samt att deras behov
koordineras i projektet. Processledaren kommer också att samverka med Högskolan Väst och
Stenebymiljön samt TTC o IDC om testbäddsmiljöernas utformning och nyttjande utifrån
företagens behov. IDC West Sweden och Innovatum har redan idag regelbundna avstämningar
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för att kunna utnyttja synergier mellan verksamheterna. Detsamma gäller IUC Väst och
Innovatum. Inom projektet ska dessa kontakter utökas utifrån projektets syfte och mål vilket
planeras och genomförs av processledaren.
Organisatör PTC: Organisatören har ansvar för lokal och planering av maskiner på Innovatums
produktionstekniska centrum, denne kommer att organisera de miljöer som krävs för utförande
av testbäddar.
Övrig ansvarsfördelning:
Samverkansparterna är aktivitetsledare samt ingår i projektgrupp och styrgrupp.
Aktivitetsledare ansvarar för respektive aktiviteter: Automation/robotisering; Digitalisering;
Designprocesser; Restströmmar
Konsult Industriell träteknik: Innovatum kommer anlita expert som har lång erfarenhet av
liknande arbete kopplade till Industriell utveckling inom träbranschen. Expertens ansvar är
omvärldsbevakning samt att verifiera utvecklingen av projektet och sprida dess resultat.
Styrgruppens uppgift är att verifiera att projektet driver aktiviteterna enligt ansökan och beslut
med stöd av halvårsvisa rapporterna från följeforskare/utvärderare. Styrgruppen består parter,
företag branschorganisationer vars representanter som har intresse, behov av eller inflytande
över projektets verksamhet
Referensgruppen kommer att bestå av personer från Branschorganisationer, Centrumbildningar
med koppling till byggande i trä. Referensgruppens uppgift är att omvärldsbevaka och ta del av
projektresultat.
Projektgruppen består av samverkansparterna. Följeforskares synpunkter tas in för säkra och
öka samverkan mellan aktiviteterna
Innovatum ansvarar för projektledning och redovisning till finansiärer, har kompetens och
samlade resurser för att tillgodose en effektiv och säker process för inköp och upphandlingar
som följer de riktlinjer inom LOU och olika EU-program. Innovatum har avtal med Trollhättan
Stads upphandlande enhet att få tillgång till stöd i dessa frågor. Övriga parter har att följa
”Inköps- och upphandlingsplan”.
Stiftelsen Steneby och GU-HDK vid Steneby ansvarar för aktiviteter för att utveckla
designmetodik och arbetssätt för testbäddar och utreda miljö och samarbete för designrelaterad
testbädd
Fyrbodals Kommunalförbund ansvarar för aktiviteter om att etablera utvecklingsinsatser inom
cirkulär, biobaserad skoglig bioekonomi utifrån restströmmar samt kommunikationsplattform.
Johanneberg Science Park ansvarar för samverkan med Chalmers och deltar i aktiviteter om
cirkulär ekonomi kopplade till HSB living lab.
Högskolan Väst ansvarar för testbäddsmiljöer kring automation och digitalisering.

Arbetssätt
Projektstyrning:
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- Styrgruppen sammanträder 2 ggr per år, följer upp och styr projektets aktiviteter enligt
ansökan och beslut.
- Referensgruppens tillför 1 g/år omvärldsbevakning och tar del av projektets resultat.
- Projektgruppen gör månadsvisa avstämningar om det projektgemensamma arbetet och säkrar
att resultat och erfarenheter mellan de olika aktiviteterna kommuniceras och nyttjas.
- Följeforskares synpunkter inarbetas av styrgruppen och projektgruppen.
- Projektledarens koordinerar och följer upp aktiviteternas genomförande. Bistår med kontakter
och sammanställer redovisningar till TVV. Är kontaktperson till Följeforskare. Rapporterar till
Styrgrupp. Sammankallar Referensgrupp.
- Aktivitetsledarna rapporterar gentemot projektledaren aktiviteternas genomförande och
måluppfyllelse.
- Innovatum har månadsvis intern ekonomiuppföljning av projektet med projektledare,
projektadministratör, projektekonom och projektarenachef.
- Som gemensam digital plattform nyttjas Share Point.
Samordning:
- Samverkansavtalet säkrar stödmottagare och samverkansparts åtagande
- Agendan för projektmöten innehåller respektive parts presentation av pågående arbete och
diskussion om samverkan kring aktiviteter och arbetssätt
- Projektledaren kommer ha insyn i aktiviteternas genomförande och driva på att samverkan
sker mellan dessa där det finns synergier
Användning av de horisontella kriterierna som verktyg:
Miljö
Projektet är i grunden en satsning för att minska klimatpåverkan och cirkulär ekonomi. Trä är
ett förnybart material och klimateffekterna är stora jämfört med traditionell stål- och
betongbyggnation. Projektets arbete med restströmmar från trämanufakturindustrin avser att
sluta kretslopp och minska miljöpåverkan.
Såväl jämställdhetsfrågor som mångfaldsfrågor är angelägna för projektparterna. I föreliggande
projekt kommer fokus dock ligga på jämställdhet. I nuläget är byggbranschen inte alls jämställd.
Endast 8,6 % av de anställda är kvinnor. Följande aktiviteter och rutiner kommer att ingå i
projektet för att jämställdhetsaspekter ska vara integrerade i projektet:
1. Projektorganisation: De ingående branscherna och organisationerna har en mycket klar
dominans av män i de befattningar som kommer att ingå i projektets organisation. i styr- och
referensgrupp, samt i arbetsgrupperna kommer projektet att vid tillsättandet se till att det finns
både män och kvinnor i grupperna. Projektet kommer också att uppmana företagen att
medverka med både män och kvinnor i nätverk och vid andra aktiviteter i projektet. I
demonstratorprojektet ska arbetsgrupperna som etableras bestå av både män och kvinnor och
åldersspridning eftersträvas.
2. Vardera aktivitet ska initialt för projektgruppen redovisa hur man kommer att arbeta med
jämställdhet som en integrerad del av planering, genomförande och uppföljning.
3. Vid de projektmöten som hålls en gång per månad kommer ”Jämställdhet” att vara en stående
punkt och varje aktivitet ska redovisa utifrån det som beslutats utifrån punkt 2 ovan.
4. Vid varje styrgruppsmöte kommer en stående punkt på dagordningen att vara status för
projektets jämställdhetsarbete med efterföljande diskussion om förbättringar.
5. Vid referensgruppsmöten kommer ”Jämställdhet” att finnas som en stående punkt.
6. I projektets budget (under posten ”Projektgrupp”) finns medel avsatta för att anlita extern
kompetens för jämställdhetsarbete. Den externa kompetensen kommer framförallt att användas
för att planera aktiviteterna och för att stötta projektgruppen (punkt 2 och 3 ovan).
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7. Vid upphandling av projektets externa utvärdering kommer krav att ställas på att konsult som
tilldelas uppdraget har kompetens inom jämställdhet. Dessutom skall det ingå i utvärderingen
att utvärdera jämställdhetsaspekter i projektet. Eftersom det är en så kallad lärande, löpande
utvärdering kommer det att innebära att projektledningen och samtliga parter får ta del av
utvärderarens analys och därmed kan projektets jämställdhetsarbete utvecklas under projektets
gång. Vad som ska följas upp i utvärderarens arbete kommer att utarbetas då respektive
aktivitet utarbetat plan för jämställdhetsarbetet (punkt 2).
8. Hos stödmottagaren Innovatum finns beställarkompetens för jämställdhetsarbete bland annat
tack vare medlemskap i CSR Västsverige, som är Sveriges största sektorsöverskridande CSRnätverk. Innovatum har också etablerat CSR Västsverige hos sig för att vara verksamma i
Fyrbodals-området. Innovatums och CSR Västsveriges kompetens kommer att nyttjas vid
upphandling av utvärderaren och vid anlitande av jämställdhetsexpert.
9. Vid kommunikation om projektet kommer både män och kvinnor att lyftas fram för att nå
målen med projektet.
10. Lika villkor, jämställdhet och arbetsordning mot trakasserier och kränkande särbehandling
ska tillämpas i projektets olika delar.
11. Vid minst en work-shop eller demonstratorprojekt ska vid planering och genomförande utgå
från miljöaspekter, jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering som verktyg för att nå
framgång med resultat av arbetsprocessen och jämställdhet som framgångsfaktorer.
12. Ett fokus i projektet är förbättrade produktionsutrustningar med avseende på arbetsmiljö,
flexibilitet och driftsäkerhet. Målsättningen är att minska arbeten som har hög grad av
belastningsskador och tunga lyft liksom repetitiva arbetsmoment och bullriga arbetsmiljöer med
bättre arbetsplatser som följd vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för jämnare
könsfördelning och en större mångfald hos trämanufakturföretagen.
En särskild plan för kommunikations- och resultatspridning kommer att upprättas vid
projektstart och särskilda resurser finns avsatta för externa kommunikationsinsatser enligt TVV
riktlinjer. Kommunikation ses i projektet som ett verktyg för att nå framgång och
resultatspridning är därför inarbetat som del i projektet.
Utvärderaren kommer att ha månadsvis avstämning med projektledaren och rapportera på
projektmöten vilket gör att projektet för en löpande information om utvärderarens resultat.
Utvärderaren ska lämna en rapport halvårsvis samt en slutrapport. Utvärderaren ska arbeta
enligt TVV:s riktlinjer.
Projektets resultat kommer leva vidare tack vare den konstellation som kommer att bemanna
projektet och företagens medverkan. På Innovatum PTC är verksamheten synlig för en bred
publik med produktionstekniskt intresse såväl regionalt, nationellt som internationellt. Genom
att involvera Branschorganisationerna kommer resultaten att vidareförmedlas till många fler än
projektets medverkande.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

I projektet ska kommunikation
användas som ett av verktygen för att
nå projektets mål dvs inte enbart för
att kommunicera projektets resultat.
En kommunikationsplattform och
kommunikationsstrategi ska därför
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

utformas utifrån valda målgrupper
och målsättningar med projektet samt
utifrån Europeiska kriterierna samt
med avseende på det
informationsansvar som följer med
stöd från den Europeiska regionala
utvecklingsfonden och övriga
finansiärer. Aktiviteten leds av
Innovatum AB och samtliga
projektparter deltar
4.1 Utarbeta
kommunikationsplan
för extern
kommunikation
inklusive målgrupper
och kanaler för
kommunikationsinsats
erna

Kommunikationsplattformen
”rethinking wood” ska
vidareutvecklas vid projektstart med
avseende både på det
informationsansvar som följer med
stöd från den Europeiska regionala
utvecklingsfonden och framgång för
projektet med kommunikation som
verktyg. Utforma mål med
kommunikation, välja målgrupper,
målgruppsanpassa valet av kanaler
och kommunikationsinsatserna. Detta
ska vara ett strategiskt dokument som
gäller för hela projektperioden och
som vid behov uppdateras. Strategin
ska utarbetas med särskild hänsyn
och i förekommande fall med
utgångspunkt i de horisontella
kriterierna. Alla punkter under avsnitt
4.3 i ansökan ska inarbetas här.

2019-01-01 2019-02-28

110 000

4.2 Etablera digital
plattform för att
kommunicera
projektets resultat

Val av lämplig digital plattform utifrån
målgrupperna och etablera den.

2019-03-01 2019-03-31

175 000

4.3 Utveckla grafisk
profil

Ta fram grafisk profil bland annat
med avseende på det
informationsansvar som följer med
stöd från den Europeiska regionala
utvecklingsfonden

2019-03-01 2019-03-31

255 000

4.4 Genomföra
kommunikationsinsats
er:

Genomföra kommunikationsinsatser
enligt upprättad kommunikationsplan

2019-03-01 2021-12-31

302 000

4.5 Omvärldsbevaka

Det är angeläget att projektparterna

2019-03-01 -

135 000

Sida 14 (28)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

och etablera nätverk
utanför projekts
medverkande:

har en god omvärldsbevakning och
etablerar kontakter utanför projektets
medverkande. Därför ska medverkan i
ett urval av seminarier eller events
ske. Urvalet görs årligen.

2021-10-01

Avslutsarbete

Projektet kommer från start att arbeta
med att utveckla uppföljnings- och
verksamhetsmodeller enligt aktivitet
6 Utvärdering och lärande. Detta för
att möjliggöra korrekt och effektiv
uppföljning i avslutsarbetet. En
populärrapport av slutrapport ska
produceras. Aktiviteten leds av
Innovatum AB och samtliga
projektparter deltar. Avslutsarbetet
underlag kommer i huvudsak ske
under projekttiden.

2021-12-31 2022-04-30

6.1 Projektresultat

Samla in och sammanställa resultaten
från uppföljnings- och
utvärderingsmodell i aktivitet 6
Utvärdering och lärande. Dock har
grunden till denna aktivitet lagts
under projekttiden genom att data
kontinuerligt har samlats in genom
lägesrapporterna

2021-12-31 2022-04-30

0

6.2 Slutrapportera
projektet

Skriva slutrapport och ta fram en
populärversion från denna där också
utvärderarens slutrapportering ingår.
Sprida populärrapporten enligt
kommunikationsplan

2021-12-31 2022-04-30

0

Utvärdering och
lärande

Framgång för projektet kräver ständig
och kontinuerlig uppföljning,
utvärdering, lärande och utveckling
både avseende hur verksamheten
bedrivs samt vad projektet levererar i
form av resultat och måluppfyllnad.
Som riktlinjer används TVV sex
punkter för utvärdering/
lärprocessen. Kommunikationsplan
och verksamhetsplanen kommer
också att vara en del i utvärdering av
projektet. Uppföljningsmodellen tar
hänsyn till och visar hur projektet
bidrar till Europa 2020-strategin och
Västra Götalandsregionens strategi,
samt framförallt de specifika

2019-01-01 2021-12-31
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projektmålen Projektet kommer att ha
en extern löpande lärande
utvärdering. Aktiviteten leds av
Innovatum AB och samtliga
projektparter deltar.
5.1 Underlag
upphandling extern
utvärderare

Att ta fram underlag för upphandling
av extern följeforskare/utvärderare
enligt TVV:s riktlinjer

2019-01-01 2019-02-01

40 000

5.2 Ta fram en
uppföljnings- och
utvärderingsmodell
för projektets mål och
delmål

Uppföljnings- och utvärderingsmodell
tas fram för projektets och delmål.
Utvärderaren ska arbeta utifrån de
sex punkterna i riktlinjer från TVV 1:
Projektlogik, 2: Processen, 3: Public
debate, 5: Nyckelaktiviteter, 6:
Nyckelpersoner och 7: Nyckeltal.
Därefter gå igenom svaren
tillsammans med projektledaren och
bedöma om det behövs ändras i
aktiviteter eller andra åtgärder för att
uppnå projektets mål och resultat.
Modellen ska också beskriva hur
löpande lärandeprocessen ska
genomföras samt hur verksamhetoch kommunikationsplanen
integreras i det löpande arbetet.

2019-01-01 2019-03-01

40 000

5.3 Löpande lärande
utvärdering

Löpande lärande utvärdering kommer
att ske kontinuerligt under
projekttiden enligt framtagen modell.
Utvärderaren kommer att rapportera
på projektmöten vilket gör att
projektet får en löpande information
om utvärderarens resultat.
Rapportering sker till styrgrupp där
diskussion och eventuella beslut om
åtgärder tas. Utvärderaren ska lämna
en rapport halvårsvis i samband med
rekvisitioner samt en slutrapport.
Projektledare och utvärderare ska ha
avstämning minst 1 gång/mån.
Dokumentation sker kontinuerligt så
att material finns för bearbetning i till
slutrapporten.

2019-01-01 2021-12-31

468 000

1. Organisationprojektledning,
administrering och
styrning av projektet

Att upprätta en organisation och
verksamhetsplan för genomförande
av projektets aktiviteter och dess
redovisningar. Projektets ledande

2019-01-01 2021-12-31
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samt parternas
samverkan

funktion kommer att drivas av
befintlig personal på Innovatum som
ansvarar för projektledning och den
administrativa delen för redovisning
till finansiärerna. Projektledningens
ansvar är att följa och agera utifrån
projektplanen i ansökan och beslut.
Projektledningen kommer att ha
ansvar för att planera och genomföra
möten i projektgruppen, styrgruppen
samt referensgruppen.
Projektledningen kommer att vara
följeforskarens/utvärderares
kontaktperson. Aktiviteten leds av
Innovatum AB och samtliga
projektparter deltar.

1.1 Projektledning:

Projektledaren kommer att driva
2019-01-01 projektet enligt ansökan och beslut
2021-12-31
från finansiärerna. Projektledaren
kommer att ansvara för
projektgruppen där
samverkansparterna deltar samt
driva styrgrupp, referensgrupp och
kontakter med följeforskare.
Projektledaren kommer att aktivt
delta med processtöd i aktiviteter
tillsammans med Processledare och
deltagande samverkansparter.
Projektledare är ansvarig för att samla
in resultat och skriva lägesrapporter
samt vara behjälplig i frågeställningar
kring projektets genomförande enligt
finansiärernas regler.

1 480 000

1.2
Projektadministration:

Administrera rekvisitioner (Parter).
Innovatum Organisera och samla in
parternas rekvisitioner samt redovisa
till TVV enligt regelverket för EUbidrag.

2019-01-01 2021-12-31

797 000

1.3 Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att verifiera
att projektet driver aktiviteterna
enligt ansökan och beslut och de
halvårsvisa rapporterna från
följeforskare/utvärderare.
Styrgruppen möts två gånger/år
Stygruppen består av: (ska tillfrågas) Två representanter från CBBT Tillverkande företag -

2019-01-01 2021-12-31

136 000
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Träbyggnadskansliet - TMF - Trästad Inrednings- och /eller möbleföretagen
- Smart Housing Småland - En
representant från VGR erbjuds plats Representant från Fyrbodals
Kommunalförbund - Rektor HV Prefekt HDK Steneby - VD Innovatum
- VD JSP - En representant från
Siftelsen Steneby - Projektkoordinator
- Projektledare Styrgruppen möts 2
gånger/år
1.4 Projektgrupp:

Projektgruppens uppgift är att
kontinuerligt stämma av projektets
framdrift och att aktiviteternas
genomförande är enligt ansökan och
beslut. Följeforskare/utvärdrares
resultat kommer och utvärderas i
denna grupp. Överhörning av
aktiviteternas arbete vid
projektmöten bidrar till att öka
samverkan mellan aktiviteterna.
Projektgruppen består av
projektledare, samverkansparterna
och ansvariga processledare.
Projektgruppen möts 6 gånger/år

2019-01-01 2021-12-01

350 000

1.5 Referensgrupp:

Referensgruppen är till för att där
informera och sprida resultat från
projektets samt att stärka samarbete
för industriell utveckling inom
trämanufaktur. Det är också en
omvärldsbevakande aktivitet kring
utveckling i träbranschen.
Referensgruppen kommer att bestå av
personer Från företag - Producenter
av KL-element, planelement, prefabelement, moduler - Tillverkare av
träbaserade komponenter till hus ex
fönster, dörrar - Möbelföretag Leverantörer av byggnader och andra
byggrelaterade företag Tekniklevererande företag
(maskinutrustning) - Upphandlande
organisationer - Arkitekter och
designer för hus och
komponenttillverkning Från Bransch
och forskningsorganisationer Träbyggnadskansliet - Trästad - TMF
(Trä och möbelföretagens förening) -

2019-01-01 2021-12-01

134 000
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Smart Housing Småland - Träcentrum
- Robotdalen - Jönköpings Tekniska
högskola - Chalmers - Rise - IVL Linnéuniversitetet - EMC Halland
Offentlig sektor - Fyrbodals
Kommunalförbund - Skaraborgs
Kommunalförbund (ev) - Trollhättans
stad Referensgruppen möts 1 gång/år
med fördel i samband med
seminarium
1.6 Upphandling av
följeforskare,
konsulter och
investeringar:

Projektet kommer att följa regelverket 2019-01-01 för LOU och genomföra
2021-06-01
upphandlingar enligt inlämnad
upphandlinsplan. Upphandlingen
kommer att ske samordnat för
gemensamma resurser som
Utvärderare, i övrigt samverkar
parterna för att nyttja varandras
kompetenser.

295 000

1.7 Verksamhetsplan:

Projketledaren tillsammans med
projektgruppen tar fram en
verksamhetsplan som styrdokument
för projektets genomförande.
verksamhetsplanen bygger på
ansökan med bilagor upphandling och
partnerskapsavtal samt beslut från
TVV. Verksamhetsplanen blir en del i
kommunikationsplan samt också för i
uppföljning utvärdering (aktivitet 6)

2019-01-01 2019-03-01

140 000

2 Etablering och
utveckling av
testbäddar och
samverkansformer för
design, tillverkning
och industriell
utveckling av
trämanufaktur

Aktiviteten innebär utveckling av
sammanhang och testbäddar som
svarar mot de industriella behoven.
Målgruppen är tillverkande företag
inom trämanufaktur samt dess
leverantörer av utrustningar, system
och tjänster samt designer och
formgivare. Genom att olika typer av
företag samverkar ska de ges
möjlighet att hitta och utveckla nya
affärsmöjligheter. Samverkansformen
ska också leda till att deltagande
företag ökar sin kunskap och
kompetens inom området, inte minst
genom erfarenhetsutbyte. I detta
ligger också att skapa attraktiva, säkra
och effektiva arbetsplatser.
Aktiviteten leds av Innovatum AB och

2019-01-01 2021-12-31
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samtliga projektparter deltar.
2.1 Etablera och driva
företagsnätverk samt
partnerskap

Delaktiviteten består i att etablera och
driva ett antal företagsnätverk samt
att utveckla partnerskap för ett
långsiktigt samarbete kring
testbäddarna. Syftet är att initiera
relevanta frågeställningar för
testbädden och för work-shops och
seminarier. Nätverket uppnår också
en kritisk massa för att tillsammans
kunna driva gemensamma mer
långsiktiga utvecklingsfrågor.
Företagen ska samlas kring
gemensamma aktiviteter såsom
studiebesök, workshops och
seminarier. Fortlöpande
informationsspridning i form av
nyhetsbrev ingår också i aktiviteten.
Minst 20 företag ska vilja delta i
någon form av erbjudandet.
Långsiktigt partnerskap för
testbäddarna ska utredas.

2019-01-01 2021-08-31

890 000

2.2 Analys steg 1 av
företagens nuläge och
förbättringsmöjlighete
r

Analys av befintlig produktionsmiljö
och produktportfölj för att se hur
potentialen i existerande produktion
för att utvecklade lösningar inom
design, automation och digitalisering.
Minst 15 företag ska delta i analys
steg 1.

2019-01-01 2019-12-31

400 000

2.3 Fördjupad analys
steg 2 av företagens
nuläge och
förbättringsmöjlighete
r

Fördjupad analys av utvalda
produktionsmiljöer från steg 1. Steg 2
avser att bättre förstå hur design,
automation och digitalisering kan
bidra till innovation, förbättringar av
kvalitet, leveransprecision, kundnytta,
arbetsmiljö och ekonomi. Steg 2
kommer att vara underlag för
utformningen av de testbäddar som
utvecklas. Minst 8 företag ska delta i
analys steg 2.

2019-11-01 2020-12-31

700 000

2.4 Utveckla en fysisk
demonstrator för
trähustillverkning

Utveckla och implementera en
demonstrationsmiljö för
trähustillverkning på PTC.
Demonstrationsmiljö ska inriktas på
robust och flexibel automation,
driftsäkra fogningsmetoder och

2019-01-01 2020-12-31

1 520 000
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kontrollmetoder. Befintliga
utrustningar på PTC ska kompletteras
och omformas till en produktionscell
som kan hantera produktion av en
modul som ingår i sammanbyggnaden
av en husvägg. Inom ramen för
projektet ska sedan miljön användas
för demonstration av digitaliseringsoch automationsmöjligheter, samt
utveckling av specifika behovsdrivna
lösningar (se aktivitet 2.5 och 2.6)
2.5 Miljö för digitala
verktyg för
trähustillverkning

Driftsätta en miljö för digitala verktyg.
Fokus kommer att vara verktyg för
beredning och planering, men även
digitala verktyg för
informationssystem och
produktionsstyrning kommer att ingå.
Utveckla och implementera system
som effektiviserar kedjan från digitala
ritningar till färdig produkt. De
lösningar som finns på marknaden är
inriktade på delar av kedjan och
speciellt när det gäller
robotprogrammering finns det en stor
potential till ökad effektivtet. Även
informationskedjan till arbetsledning
och operatörer ska ingå i aktiviteten.
Exempel kan vara verktyg inom CAD,
beredning och produktionsplanering.
Detta är en generisk bas för
trähustillverkning och stöttar 2.8 och
2.9.

2019-06-01 2021-08-31

450 000

2.6 Utveckling av
behovsdrivna
lösningar ¿ Fogning 1

Utveckla och implementera en
demonstrator för fogningsteknik 1,
som har identifierats i 2.3, i
testbädden på PTC. Detta innefattar
nya flexibla produktionskoncept för
automatiserad fogning och
materialhantering i trä. Ett exempel
på fogningsmetod kan vara
automatiserad skruvning. Behoven
som har identifierats för fogning 1 i
förstudien är lösningar som är mer
Robusta. Lösningarna ska bidra till att
skapa en bättre och mer inkluderande
arbetsmiljö samt öka företagens
konkurrenskraft. Minst 5 företag ska
delta och en av dem ska få stöd att

2019-06-01 2021-08-31

2 052 000
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introducera ny produkter på
marknaden.
2.7 Utveckling av
behovsdrivna
lösningar ¿ Fogning 2

Utveckla och implementera en
demonstrator för fogningsteknik 2,
som har identifierats i 2.3, i
testbädden på PTC. Behoven som har
identifierats för fogning 2 i förstudien
är lösningar som är mer utmanande
och som möter en högre grad av
förbättringar och flexibilitet men som
också har en högre risk.

2019-06-01 2021-08-31

1 368 000

2.8 System för digitala
kedjor från beredning
till styrning ¿ Fogning
1

I system för digitala kedjor Fogning 1
kommer nya och befintliga verktyg att
anpassas mot behov som finns inom
fogningsmetoden identifierad i 2.3
och genomförs i 2.6. Demonstrator
kommer att visa på en digital kedja
från design via CAD och simulering
ner till färdig robotkod och
operatörsinstruktioner. Minst 3
företag ska delta och ett av dem ska få
stöd att introducera nya produkter på
marknaden.

2019-06-01 2021-08-31

1 587 000

2.9 System för digitala
kedjor från beredning
till styrning ¿ Fogning
2

I system för digitala kedjor Fogning 2
kommer nya och befintliga verktyg att
anpassas mot behov som finns inom
fogningsmetoden identifierad i 2.3
och genomförs i 2.7. Demonstrator
kommer att visa på en digital kedja
från design via CAD och simulering
ner till färdig robotkod och
operatörsinstruktioner. Minst 2
företag ska delta och ett av dem ska få
stöd att introducera nya produkter på
marknaden.

2019-06-01 2021-08-31

1 058 000

2.10 Genomföra workshops och seminarier

Genomföra work-shops om
digitalisering och automation för
produktionstekniker, arkitekter och
designers. Kompetensöverföring
mellan dessa olika professioner ska
främjas. Minst en work-shop ska
genomföras där miljö och
jämställdhet (horisontella kriterier)
ska utgöra framgångsfaktorer för
arbete med automation och
digitalisering av trämanufaktur. Minst

2019-03-31 2021-10-01

705 000
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50 företag ska ha deltagit på något av
aktiviteterna.
3. Etablera
utvecklingsinsatser
inom cirkulär,
biobaserad skoglig
bioekonomi utifrån
restströmmar:

Projektet kommer i alla aktiviteter att 2019-01-01 arbeta med såväl industriella
2021-12-31
träbyggnadsföretag, designers som
inredningsföretag vilka alla är
specialiserade mot trä.
Restströmmarna från företagens
kärnverksamheter används i dag i
huvudsak till att generera energi. Att
strukturerat arbeta med dessa
restströmmar för att finna ut nya
affärsmöjligheter med större
betalningsförmåga än energi ¿ där
betalningsförmågan ju är mycket låg är angeläget. Projektet ska välja ut
några av restströmmarna från
deltagande företag, arbeta med
befintliga aktörer inom Västra
Götalands innovationssystem och med
att sammanföra designers och
affärsutvecklare till företagen som har
restströmmar. Offentlig sektor som
tänkbar kund ska involveras och
offentlig upphandling som verktyg för
framgång ingå i aktiviteten.
Aktiviteten leds av Fyrbodals
kommunalförbund och samtliga
projektparter deltar.

3.1 Identifiera
företagens
restströmmar och
göra urval

Göra översikt av företagens
restströmmar, analysera utifrån
särskild urvalsprocess, välja ut minst
2 restströmmar att arbeta vidare med.

2019-08-15 2020-06-30

840 000

3.2 Genomföra
utvecklingsprocesser

Genomföra designprocess för 1 eller 2
restströmmar i syfte att etablera
demonstratorprojekt/
produktkoncept eller andra fortsatta
möjligheter för produktifiering.

2019-11-01 2020-12-31

815 000

7.Utveckla
designmetodik och
arbetssätt för
testbäddar

Utvecklingsprocessen läggs upp enligt
den designmetodik som utvecklats i
Stenebymiljön. I korthet är det en
traditionell designmetodik
omfattande faserna: behovsdefinition,
informationsinsamling, analys,
idéarbete, gestaltning,
prototyptillverkning. Stenebymiljöns

2019-01-01 2021-12-31
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materialfokuserade metodik innebär
att det praktiska arbetet med att
utforska material och teknik börjar
redan vid idéstadiet, vilket annars är
förlagt till gestaltnings- och
prototypstadiet. Fokus läggs på en
inkluderande process som tar till vara
på fler kompetenser. Den
materialfokuserade designmetoden
har visat sig särskilt framgångsrik i
projekt där material och teknik står i
centrum för utvecklingsarbetet. Ett
sådant exempel är när det gäller
utforskande av ny digital
tillverkningsteknik och nya material.
Stenebymiljön är en av flera
testbäddsmiljöer i projektet där varje
miljö har sina speciella
förutsättningar och resurser. För att
hålla samman testbäddsmiljöerna
som en helhet integreras
utvecklingsprocessen i en större
process som syftar till att utnyttja alla
miljöernas samlade kapacitet.
Utvecklingsprocessen inbegriper även
hur lokalerna där processen skall
utföras behöver faciliteras och
utformas. Processerna och resultaten
dokumenteras för att senare bilda
underlag för utvärdering och beslut.
7.1 Utveckling av
designmetodik och
arbetssätt för
testbäddsmiljön ¿
preprocess Startdatum
Slutdatum Budget
Beskrivning
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Processledaren möter representanter
för verksamheter och efter ett
inledande samtal görs en första
bedömning av uppdragets karaktär.
De utformar tillsammans en
organisations- metod- och tidplan.
Kompetensförsörjningen skall möta
de förmodade frågeställningarna.
Verksamheten bidrar med de
kompetenser de har tillgång till, och
övriga tillhandahåller processledaren
genom testbäddmiljöernas nätverk
och organisation. Dessa personer
bildar projektgruppen som leds av
processledaren. En grundprincip är
att alla kompetenser är likvärdiga och
att alla har lika stort
tolkningsföreträde. På samma sätt
definierar processledaren i detalj

2019-01-01 -

697 500
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metoden som skall tillämpas under
processen. Arbetet bedrivs i
mötesform både hos verksamheterna
och i Stenebymiljön.
7.2 Utveckling av
designmetodik och
arbetssätt för
testbäddsmiljön utforskande process

Grupperingar efter inriktning arbetar 2019-08-01 tillsammans i en process som
2021-06-30
inbegriper behovsdefinition,
målbildsbeskrivning, idéskapande,
praktiskt utforskande, gestaltande och
utvärderande. Arbetet är kreativt,
undersökande och ifrågasättande där
projektgruppen arbetar både i tanke
och praktik för att utveckla idéer och
förslag till hur behov och målbilder
skall uppfyllas. Arbetet bedrivs i
Stenebymiljön i ateljéer utrustade för
både möten och praktiskt arbete.

465 000

7.3 Utveckling av
designmetodik och
arbetssätt för
testbäddsmiljön
pilotprojekt postprocess

Förslag och idéer analyseras och
utvärderas under ett gruppmöte, där
de sätts i relation till
behovsbeskrivningar och målbilder.
Verksamheten skall slutligen besluta
sig för vilka förslag som skall tas
vidare i processen. Arbetet utförs i
mötesform hos både verksamheten
och i Stenebymiljön. Nästa steg är att
verksamheten tillsammans med
processledaren uppsöker den av de
övriga testbäddsmiljöerna;
Innovatum, Borås Science Park, eller
Tibro som är bäst lämpad för vidare
bearbetning av det skapade
underlaget, se punkt 2.5 i
aktivitetsbeskrivningen.

2019-08-01 2021-06-30

465 000

7.4 Utveckling av
designmetodik och
arbetssätt för
testbäddsmiljön utvärdering av process

Organisationen kring testbäddsmiljön 2020-06-01 i Stenebymiljön samlas och
2021-12-31
utvärderar utvecklingsprocessen.
Beslut fattas om vilken process och
vilket arbetssätt som är lämpligt att gå
vidare med. Arbetet sker i mötesform
i Stenebymiljön.

232 500
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Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Ja
Kostnad:

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

Värde
20
15
3
20

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer i linje med specifika mål



Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Företagens (produkt- och/eller processinnovativa. 10-249 anställda) utgifter för sin
egen FoU-verksamhet

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2019
2 616 768
1 293 667
200 000

2020
2 613 753
1 161 667
200 000

2021
2 435 840
921 067
155 000

805 000
1 764 839
6 680 274
6 680 274

810 000
1 774 105
6 559 525
6 559 525

35 000
35 000
6 715 274

35 000
35 000
6 594 525

2022
0
0
0

Totalt
7 666 361
3 376 401
555 000

590 000
1 660 741
5 762 648
5 762 648

0
0
0
0

2 205 000
5 199 685
19 002 447
19 002 447

30 000
30 000
5 792 648

0
0
0

100 000
100 000
19 102 447

Medfinansiering
Finansiär

2019

2020

2021

2022

Totalt

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Högskolan Väst
Stiftelsen Stenebyskolan
Göteborgs universitet
Fyrbodals kommunalförbund
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Träbyggnadskansliet
Total privat bidrag annat än pengar

2 686 109
511 600
115 478
125 608
138 633
3 577 428
3 577 428

2 637 810
562 932
114 041
119 032
141 633
3 575 448
3 575 448

2 317 060
525 468
120 604
105 608
99 627
3 168 367
3 168 367

0
0
0
0
0
0
0

7 640 979
1 600 000
350 123
350 248
379 893
10 321 243
10 321 243

35 000

35 000

30 000

0

100 000

35 000

35 000

30 000

0

100 000

153 842
32 894
10 000
10 000

83 373
32 894
10 000
10 000

12 703
34 518
10 000
10 000

0
0
0
0

249 918
100 306
30 000
30 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000

Privat kontantfinansiering
CBBT
Johanneberg Science Park
Good Solution AB
Attefors Consulting AB
Binar Elektronik AB
MVV Information Technology AB
Sven Johansson Bygg AB
Vida Bulding AB
Evert Andrén
Westcoast Window AB
Södra Skogsägarna Ekonomiska förening
Moelven Byggmodul AB
Essve produkter AB
Derome Husproduktion AB
Randek AB

10 000

10 000

10 000

0

30 000

Total privat kontantfinansiering

416 736

346 267

277 221

0

1 040 224

Total privat finansiering

451 736

381 267

307 221

0

1 140 224
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Stöd
Finansiering
EU-medel

2019
2 686 110

2020
2 637 810

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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2021
2 317 060

40,21%
40,00%
40,00%
54,03%
5,97%

2022

Totalt
0

7 640 980

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 15.2

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Inn2Health
Sökande organisation: Sahlgrenska Science Park AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
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Underlag för prioritering
Inn2Health
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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Sahlgrenska Science Park AB
Västsverige
20201941
2018:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2019-01-01 – 2021-12-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland län
5 434 923
8 152 390
0
13 587 313
Mohamed Ben Abdelhamid
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet ska vidareutveckla processer och verktyg för att skapa hållbara och
konkurrenskraftiga FoI projekt och nätverksaffärer inom styrkeområdet Life Science, genom att
synliggöra vårdens och patienters behov. Det övergripande målet för projektet är stärka små och
medelstora (SMF) Life Science företag i Västsverige genom att stimulera Cross Collaboration
mellan organisationer och över teknik- och branschområden. Detta ska ske genom att prioritera
behovsområden, identifiera företag och forskare med relevans för dessa behov och
implementera former för Cross Cluster Collaboration. Projektet ska skapa en samverkanarena
för att katalysera och fascilitera samutveckling mellan företag, hälso-och sjukvård och akademi.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Life Science” i Västsverige. Projektet utformats i dialog med flera
samverkansparter och är en utveckling av ett tidigare projekt. Ansökan bygger på lärdomar och
erfarenheter från andra insatser, med delvis nya inslag och en större verksamhet som riktar sig
mot kluster över teknologi- och branschgränser mellan SMF, forsknings- och innovationsmiljöer.
Hållbarhetsaspekterna införlivas väl, genom ett aktivt värdegrundsarbete och tydliga verktyg för
integrering. Sökande bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra samverkansprojektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter

Gothia Innovation AB
Västra Götalands Läns Landsting
Lindholmen Science Park AB
Högskolan i Borås
Johanneberg Science Park AB
Innovatum AB
Chalmers Tekniska Högskola AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund

Att man globalt har enats om hållbarhetsmålen innebär egentligen en gigantisk beställning av
innovativa lösningar från akademi, företag och offentlig sektor. Mål 3 - Hälsa och välbefinnande,
inkluderar målsättningar att minska antalet människor som drabbas av folksjukdomar.
Folksjukdomar innebär redan idag höga kostnader för vård och omsorg och omfattande lidande
för individer i hela världen men med stora demografiska förändringar kommer
samhällskostnaderna fortsatt att öka drastiskt.
Att digitalisering och AI kan bidra till både kostnadsbesparingar och kvalitetshöjningar ser
många som en stor möjlighet. Regeringen har som mål att: ”Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter” och stora AI satsningar görs tillsammans med industri
och akademi. T.ex. AI & Data Factory Arena på Lindhomen och Chalmers nya kompetenscentrum
CHAIR. Sahlgrenska Science Park har uppdraget att vara en neutral och öppen samverkansarena
för aktörerna i det västsvenska life science klustret och fokuserar merparten av sina insatser på
digital hälsa, AI och medicinsk teknik.
Projektet Catalyser som finansierats av ERUF och Västra Gö har syftat till att underlätta
kontakten mellan SMF och FoI aktörer och har lagt grunden för samverkansarenans verksamhet.
Inom ramen för Catalyser startades den så kallade Samverkansgruppen där Sahlgrenska Science
Park, Innovationsplattformen, MedTech West, Gothia Forum, AZ BioVentureHub, Business
Region Göteborg och Västra Götalandsregionen (Regional utveckling) ingår.
Samverkansgruppen har fått nationell uppmärksamhet och Västra Götalandsregionen lyfts fram
som framgångsrik när det gäller samverkan mellan life science aktörer. Catalyser identifierade
ett antal hinder för innovation:
- Forskning och produkt/tjänsteutveckling grundar sig ofta på en hypotes snarare än kunskap
om det verkliga behovet hos vård, omsorg och patienten
- Teknik- och branschöverskridande samverkan är begränsad
- Företagen har svårt att hitta vägen in till akademi, hälso- och sjukvård och omsorg för dialog
om utveckling.
- FoI samverkan mellan SMF, startups och stora företag förekommer sällan.
- SMF har begränsad tillgång till kompetens och finansiering. Satsningarna på hållbar sjukvård
ökar vilket innebär skärpta upphandlingskrav där både miljö- och sociala krav ingår. Redan
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under tidig fas i innovationsprocessen är därför hållbarhetsaspekterna viktiga att beakta för att
undvika onödiga och kostsamma hinder i senare faser.
Västsverige har ett antal science parks med spetskompetens och starka nationella och
internationella nätverk med företag, akademi och myndigheter inom flera områden med
relevans för life science. Till exempel IT/Information- och kommunikationsteknik (IKT),
visualisering, AI, smarta textilier, energi, produktion, material & nanoteknik och gamification.
Det finns en stor potential för banbrytande innovationer i gränsytorna mellan olika branscher
och teknologier om science parks samlade tillgångar utnyttjas bättre. Dialog om samverkan
mellan parkerna för att attrahera kapital till innovativa life science relaterade SMF pågår redan.
Inn2Health ska katalysera samutveckling mellan aktörerna och underlätta cross collaboration
över teknologi- och branschgränser. Projektet gynnar samverkan mellan forsknings- och
innovationsmiljöer inom och över regionala och nationella gränser.
Projektet främjar och underlättar samverkan där SMF, akademi och stora företag deltar i dialog
med hälso- och sjukvård och /eller kommunal vård och omsorg för att kunna skapa hållbara och
konkurrenskraftiga FoI projekt, nätverksaffärer och andra projekt. Genom att samlas kring
riktiga behov i strukturerade samverkansformer, metoder och processer underlättas
möjligheterna till att hitta lösningar, som ger nytta där det behövs som mest. Cross Collaboration
Day riktas till företag från olika branscher /delbranscher, SMF, startups och stora företag,
kliniker och vårdpersonal från privat och offentlig vård/omsorg, materialkonsulenter,
Inköpsansvariga, Patientföreningar, Forskare inom relevanta områden; teknik, IT/AI, bioteknik,
medicin, vårdprocesser m.m. Detta sker inte i någon ordnad form idag och vi ser att detta
kommer att ge nya och andra möjligheter för alla olika aktörer att träffas och ta fram
gemensamma projekt. Med en samlad ansats och en gemensam utgångspunkt i globala
utmaningar, prioriterade behov, aktuella upphandlingskrav som Hälso- och sjukvård och
kommunal vård och omsorg finns möjligheter till en snabbare process med ett gemensamt mål i
bättre produkter och tjänster som möter behoven.

Omvärld och samverkan

Förutom regionens science parks finns det ett antal projekt och aktörer som är relevanta för
Inn2Health att samverka med som kan både nyttja och bidra så som projektet ser det. Projektet
kommer att ge helt nya grupperingar och konstellationer som idag inte görs i den omfattning
som skulle kunna bli i detta projekt. Med ordnade och väl definierade metoder och processer för
samverkan och samarbete över gränserna, kan alla deltagande organisationer få större utväxling
av sina insatser än om var och en agerar enskilt. Några exempel följer nedan.






Innovationsplattformen och Västra Götalandsregionen Inköp arbetar nära medarbetare i
sjukvården och de behov som finns där. Inn2Health kan med hjälp av detta förse företagen
med ”riktiga” behov och skapa forum för att ta fram lösningar, som då tas fram i dialog med
användaren.
MedTech West har kontakter inom och arbetar nära forskning inom Medicinsk Teknik vilket
också bidrar till att företag som normalt inte har denna kontakt, kan hitta nya och
fördjupade samarbeten inom detta område.
SIM2020 där testmiljöer tagits fram kan utnyttjas av företag i större utsträckning än tidigare
och därigenom skapa kritisk massa för ytterligare samverkan.
All age hub har ett stort kontaktnät inom kommunal vård och omsorg och dessa aktörer
kommer att spela en allt större roll för SMF inom Life Science. Med ett fokus som håller på
att skiftas över till mer kommunala insatser behövs innovationerna i allra högsta grad här.
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Med All age hub finns alla möjligheter att samverka för att en plus en insats resulterar i ett
resultat som blir större än de enskilda insatserna.
Gothia Forum är en viktig aktör för kliniska prövningar och Inn2Health kan få fram mer
mogna idéer som kan stresstestas innan det blir produkt vilket underlättar processen för
företagen när man väl har en produkt framme.
Innovationskontoren är vägen in till forskningen och även här ser vi att projektet kan
bidraga med att koppla samman forskning och innovation. Många företag inser kanske inte
behovet av en forskarinsats och har sällan dessa resurser i företaget, men hittar inte heller
rätt ingång. Genom insatserna i projektet kan fler kontaktytor skapas och nya
forskningsrelaterade projekt kan komma att skapas.
Nordic Proof syftar till att skapa ett nordiskt nätverk av testbäddar och expertis som kan
erbjuda företagen tjänster i olika faser av innovationsprocessen. Sahlgrenska Science Park
har fört dialog med projektägaren Norway Health Tech om att lotsa företag till nätverket.

Sammantaget innebär det att samverkan mellan Inn2Health och ovanstående aktörer och
projekt kommer att underlätta för SMF att få kontakt med relevanta kompetenser och
testmiljöer i regionen, nationellt och internationellt.

Koppling till det regionala näringslivet

Projektet Catalyser har möjliggjort en närmare dialog med näringslivet i regionen. Bland annat
har intervjuer och enkäter genomförts i olika omgångar för att förstå både SMF:s och de stora
företagens behov. Även under enskilda samtal och diskussioner i samband med seminarier och
workshops har det framkommit var man behöver ökade insatser. Resultaten sammanfattas
nedan:
Företagen efterfrågar möjligheter/plattformar för bättre dialog med:
 Politiker och tjänstemän inom Västra Götalandsregionen
 Personal inom vården
 Patienter
 Ansvariga för innovation och upphandling inom vården
Företagen efterfrågar konkret samverkan med vården genom:
 Gemensam forskning
 Att få generell förståelse för utmaningar som olika delar och olika intressenter inom
vårdkedjan står inför
 Att kunna testa en hypotes kring en ny produkt/lösning i ett tidigt skede i utvecklingen
och få feedback från personal/beslutsfattare inom vården
 Att kunna testa nya produkter/lösningar och omarbetade/förbättrade produkter i
verklig miljö och få feedback från anställda hur den upplevs och hur den kan skapa
värde.
 Kliniska prövningar
 Ta fram data kring hälsoekonomi och effektivitet t ex hur mycket man kan spara i tid och
pengar inom både slutenvård och primärvård
Mycket av det som företagen efterfrågar pågår redan inom Västra Götalandsregionen men
resurserna är begränsade. Formerna för samarbete påverkas dessutom av LOU, något som alla
företag inte är medvetna om. Inn2Health ska bland annat bidra till att vårdens utmaningar och
behov, men också att krav och regelverk, blir kända och synliga för fler, erbjuda en neutral
plattform för dialog samt ge möjligheter att stresstesta och få feedback på projektidéer.
SMF och startups i det regionala näringslivet är projektets primära målgrupp och kommer att
vara delaktiga under projektet. Målsättningen är även att SMF och Startups i ökande grad deltar i
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eller driver utvecklings- och FoI projekt och att man erhåller finansiering från regionala,
nationella finansiärer och/eller från EU. Projektet skall också katalysera cross collaboration
mellan små och stora företag och därför är det viktigt att engagera stora företag och att de deltar
i Inn2Health Cross Collaboration Day.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål

PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL:
Små och medelstora life science företag i Västsverige har stärkt sin forsknings- och
innovationskapacitet och internationella konkurrenskraft.
PROJEKTMÅLET:
Små och medelstora life science företag deltar i behovsbaserade Cross Collaboration projekt
över organisations-, teknik- och branschgränser vilket ger ökad tillgång till spetskompetens,
infrastruktur och finansiering och möjliggör en hållbar forsknings- och innovationsverksamhet.
DELMÅL:
SMF som deltar i projektet har:
 fått kunskap om prioriterade behov av lösningar/nya funktioner inom hälso-och
sjukvård samt kommunal vård och omsorg
 breddat sitt nätverk utanför life science branschen
 etablerat kontakt med forskare inom akademi eller forskningsinstitut
 etablerat kontakt med stora företag

Målgrupp(er)

Life science-branschen i Västsverige sysselsätter mer än 9 400 personer. I Göteborgsregionen är
cirka 33 % av bolagen i branschen verksamma inom medicinteknik, 22 % inom läkemedel och
bioteknik medan 45 % anges som övriga inom life science-området, enligt SCB och Business
Region Göteborg 2015 I jämförelse med andra regioner finns fler av de anställda i stora bolag
samtidigt som det finns färre medelstora life science företag. Däremot är nyföretagandet inom
life science högt, inte minst inom digital hälsa. Västra Götalandsregionens program för Life
Science 2017-2020 lyfter bl.a. fram vikten av att
- Främja innovation i nya och befintliga bolag
- Främja nya former av samverkan mellan stora och små företag
- Ökad forskningssamverkan mellan företag, akademi och hälso- och sjukvård
Västra Götalandsregionens tjänstemän, beslutsfattare samt life science-industrin har också en
gemensam syn på att medicinteknik och digitalisering bör vara ett prioriterat satsningsområde
enligt mötesanteckningar från mötet ”Kraftsamling” för life science i Västsverige” 19 april 2017.
I linje med ERUF:s insatsområde 1 och Västra Götalandsregionens program för Life Science är
följande målgrupper inkluderade i projektet Inn2Health:
Primära målgrupper:
 Befintliga små och medelstora företag (SMF)
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Startups

Sekundära målgrupper/intressenter
 Offentlig och privat Hälso-och sjukvård och omsorg
 Akademi och Forskningsinstitut
 Science parks
 Patientföreningar
 Innovationsstödsystemet
Nyttan för SMF och Startups:
 får en bättre kunskap om de verkliga behoven hos Hälso-och sjukvård och omsorg och
patienter vilket underlättar FoI arbetet i bolaget - förstår att hållbarhetskraven måste
beaktas tidigt i innovationsprocessen
 enklare att hitta relevanta samverkansparter i andra branscher och inom akademin får ökade möjligheter till FoI finansiering
 enklare att hitta relevanta testmiljöer
 cross collaboration ger nya perspektiv och ny kunskap som kan leda till banbrytande
innovationer
 hittar nya tillämpningar och kunder för sina befintliga produkter/tjänster - gör nya
affärer
 stärker sin konkurrenskraft
Nyttan för offentlig och privat Hälso-och sjukvård:
 identifierade behov och samhällets strategiska mål synliggörs för företag, forskare och
andra aktörer som kan bidra till nya lösningar.
 upphandlingsprocessen effektiviseras genom att företagen får en bättre förförståelse
för hur den går till.
 det blir känt hur FoU samverkan med vården kan bedrivas
 kan föra dialog med fler företag genom nya och effektiva metoder
 får ta del av andras kunskap och erfarenheter
 ökad kunskap om framtida vård och teknologier
 input till interna innovationsprocesser - uppnår högre kvalitet och effektivitet inom
hälso-och sjukvård genom nya innovationer
Nyttan för Akademi och Forskningsinstitut:
 får en bättre kunskap om de verkliga behoven hos Hälso-och sjukvård och omsorg och
patienter inför nya forskningsprojekt
 enklare att hitta relevanta samverkansparter bland SMF, stora företag, hälso-och
sjukvård och kommunal vård och omsorg.
 ökade möjligheter till forskningsfinansiering inom prioriterade behovsområden
Nyttan för Stora företag:
 SMF och startups är projektets primära målgrupp och målsättningen är att katalysera
”cross collaboration” mellan små och stora företag och det är därför viktigt att de stora
företagen deltar i projektet.
 får en bättre kunskap om de verkliga behoven hos Hälso-och sjukvård och omsorg och
patienter vilket stärker FoI arbetet i bolaget
 enklare att hitta relevanta samverkansparter i nya och befintliga småföretag inom life
science, andra branscher samt inom akademin.
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stärker sin innovationsförmåga

Nyttan för Science Parks:
 tillgång till nya nätverk
 bättre erbjudande till företagen
 delaktiga i fler utvecklingsprojekt vilket gynnar SMF i regionen

Förväntat resultat vid projektavslut

Projektets förväntas resultera i att SMF:
 deltar i / driver Cross Collaboration projekt
 utvecklar nya produktidéer där digitala lösningar o/e AI har integrerats - har startat
gemensamma FoI projekt med stora företag
 har beviljats utvecklingsmedel från nationella finansiärer o/e EU - har ökat sina FoI
investeringar
 fått sina hållbara produkter/tjänster upphandlade av vården
 har genomfört nätverksaffärer tillsammans med andra företag
Projektet förväntas även resultera i att:
 Samverkan mellan science parks i regionen har stärkts och blivit mer konkret
 Cross Collaboration Day uppmärksammas nationellt.
 Den stresstestmetod som utvecklats under projektet ses som ett attraktivt erbjudande av
både företag och forskare.
De horisontella kriterierna; Bättre miljö, Lika möjligheter och icke-diskriminering samt
Jämställdhet mellan män och kvinnor skall användas som verktyg för att nå projektets mål. Detta
görs genom att:
 synliggöra de ökande hållbarhetskraven m.a.p. miljö och sociala krav som tillämpas i
offentliga upphandlingar från hälso-och sjukvård och omsorg - erbjuda kompetenshöjande
seminarier med fokus på hållbara projektmodeller
 eftersträva en jämställd sammansättning av talare vid event.
 utforma kommunikationen om projektets erbjudanden så att man möter både ett kvinnligt
och manligt perspektiv och att man därmed uppnår en mer jämställd sammansättning av
deltagare på seminarier och events.
 agera icke-diskriminerande genom att översätta information om projektet till engelska så att
så många som möjligt kan ta del av den samt tillse att möteslokaler är tillgängliga för alla
oavsett funktionsvariationer.
Genom att integrera de horisontella kriterierna vid planering och genomförande av projektets
aktiviteter skall Inn2Health bidra till en öppen och inkluderande, jämställd och professionell
process som stärker möjligheterna för fler SME att delta i FoU samarbeten med vården och FoI
projekt med offentlig finansiering samt att deras produkter och tjänster i högre utsträckning
upphandlas från vården.

Förväntade effekter på lång sikt

De förväntade effekterna på lång sikt är:
 SMF ser cross collaboration som en naturlig del i sitt innovationsarbete
 SMF använder Science Parks för att få tillgång till kompetenser inom olika branscher och
forskningsområden - Effektivare och hållbar produktutveckling i SMF
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SMF tar fram fler banbrytande och hållbara innovationer
En djupare förståelse för vårdens utmaningar och verkliga behov underlättar såväl FoI
processen i företagen som den kommande implementeringsprocessen inom hälso-och
sjukvården samt kommunal vård och omsorg.
Ökad internationell konkurrenskraft för SMF om produkter och tjänster är hållbara och
anpassade till verkliga behov hos vård och patient.
Västsverige attraherar nationell och internationell spetskompetens och finansiering i ökande
grad

Tanken är att skapa en generisk process som kan användas oavsett tematiska områden. Efter
projektets slut är avsikten att Inn2Health processen lever vidare som en del av Sahlgrenska SP:s
Samverkansarena och att samverkan med parterna i projektet blir bestående. En framtida
målsättning är också att knyta processen till de translationella klustermiljöerna i Sahlgrenska
Life för att förstärka deras samverkan med SMF. Även i fortsättningen kommer det dock finnas
behov av extern finansiering för att täcka kostnader för expertkompetens och event i
Inn2Healthprocessen. Förhoppningen är att den privata finansieringen i framtiden skall kunna
stå för en betydande del. Metoden för Cross Cluster Collaboration skall fortsatt kunna nyttjas av
regionens science parks och även tillämpas i projekt där andra branscher/teknologier sätts i
fokus.
Metoder, processer och verktyg som utvecklas under projektet skall integrera de horisontella
kriterierna för att på bästa sätt kunna vara ett stöd även i framtida samverkansprojekt. Eftersom
tanken är att skapa en process som kan användas oavsett vilket område som hanteras är tanken
att övriga teknikparker i regionen ska kunna använda sig av denna process inom sina egna
områden. Metoder och processer som tas fram ska vara ett stöd och underlätta arbetet med
gränsöverskridande arbete. Eftersom de andra parkerna är delaktiga och är med att skapa detta
blir implementeringen enklare och med gemensamt genomförande och utvärderingarna
kommer dessa metoder och processer att kunna användas direkt av alla parter.
På sikt är målsättningen att även involvera andra regioner för att succesivt etablera en nationell
Inn2Health plattform. SWELife och MedTech4Health är tänkbara partners och finansiärer för
detta. Sahlgrenska SP är idag regional nod för SWELife och har därför en löpande dialog som
skapar förutsättningar för framtida samverkan. Eftersom Sahlgrenska SP inom ramen för
Interregprojektet Health Tech Nordic och strukturfondsprojektet Bridge UK har utvecklat
konkreta samarbeten med både vård och klusterorganisationer i Norden och England (NHS)
finns det goda möjligheter att i nästa steg lyfta Inn2Health till att bli en internationell
samverkansplattform för cross collaboration med fokus på life science och relaterade branscher.
Målsättningen med ett breddat samarbete är att skapa en större kritisk massa av kompetens,
innovationskraft och affärsmöjligheter som även kommer att gagna företag och hälso-och
sjukvård i Västsverige. Tillsammans kan man öka innovationstakten för att möta de globala,
nationella och regionala utmaningarna och stärka de små och medelstora life science företagens
konkurrenskraft och framtid tillväxt.
Inn2Health skall bidra till Europa 2020 strategin genom att stärka förmågan till smart tillväxt.
Projektet skall medverka till att FoI investeringarna i små och medelstora life science företag
ökar och att samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet leder till både
privat och offentlig finansiering av nya utvecklingsprojekt.
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Organisation och genomförande
Projektorganisation

Projektet skall organiseras så att uppställda mål kan uppnås och säkerställa att lärdomar och
erfarenheter sprids till samverkansparter och intressenter för att skapa långsiktiga effekter i
regionen. Projektet leds av Sahlgrenska Science Park som har god erfarenhet och kompetens
avseende projektledning, ekonomi, administration och upphandling i strukturfondsprojekt.
Ett utskott från Sahlgrenska Science Parks styrelse skall utgöra styrgrupp. I styrelsen finns
representanter för utbildning och forskning, sjukvård och kommunal verksamhet. Vid
styrgruppens möten skall även Sahlgrenska SP:s VD samt utvecklingschef (rekrytering pågår)
delta, i syfte att skapa en gemensam bild av projektets utveckling internt. Projektledare för
Inn2Health skall vara föredragande. Styrgruppens roll skall vara att ta beslut i strategiska frågor
och följa upp projektets verksamhet, resultat och ekonomi.
Projektledare som är anställd hos Sahlgrenska SP har varit projektledare för Catalyser och är
även tänkt som projektledare för Inn2Health. Projektledaren är utbildad sjuksköterska och
civilingenjör med lång erfarenhet från både sjukvård och industrin (automotive) och har under
tiden på Sahlgrenska Science Park byggt upp ett omfattande nätverk med små och medelstora
life science företag och stora medtech företagen i regionen.
Ansvariga för event och marknadsföring inom Sahlgrenska Science Park kommer att medverka i
organisering och marknadsföring av seminarier och Cross Collaboration Day. Projektet skall
även kompletteras med IT/AI kompetens med erfarenhet från industrin. Rekrytering till
Sahlgrenska SP påbörjas när projektet har beviljats finansiering.
Sahlgrenska SP skall ansvara för den sammanhållna ekonomiska redovisningen till
Tillväxtverket. Alla parter har utsett en ekonomiansvarig för projektet och Sahlgrenska Science
Park kommer att följa upp och ha direkt kontakt med dessa, precis såsom det är gjort i Catalyser
med BRG:s ekonomiansvariga. Sahlgrenska SP samlar in den ekonomiska redovisningen från
samverkansparterna och tillser att ekonomiskt ansvarig hos respektive part har kunskap om
regler och anvisningar från Tillväxtverket. Sahlgrenska SP:s har huvudansvaret avseende
projektets administration. Samverkansparterna ansvarar för att bokföra sina egna kostnader i
enlighet med tecknade samverkansavtal.
Tanken med att skapa ett samverkansprojekt och att inkludera samverkansparterna; MedTech
West, VGR Inköp, Innovationsplattformen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och regionens
science parks i projektgruppen är att skapa långtgående effekter och bestående samverkan även
efter projekts avslut. Antalet samverkansparter är högre än Tillväxtverket rekommenderar men
styrs av att regionen har relativt många science parks. Det finns en politisk vilja att koppla
samman parkerna för att företagen ska få en mer likvärdig tillgång till kompetens och nätverk
oavsett var i regionen de har sin verksamhet. Målsättningen är att Inn2Health ska resultera i en
bestående och branschoberoende samverkansmodell för science parks i regionen som skall leda
till fler utvecklingsprojekt i regionen. Samverkansparternas roll är att bidra i utveckling och
genomförande av projektets aktiviteter. Samverkansparterna utser en delprojektledare med
ansvar för att organisera och genomföra de delar av projektets aktiviteter som ligger inom den
egna organisationens ansvar. Inom projektet kommer det att finnas behov av expertis från
hälso-och sjukvård. Projektet kommer att ersätta berörd enhet/avdelning via
Innovationsplattformen. Vissa av aktiviteterna kommer även att kräva expertkunskap inom t.ex.
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patent- och produktkartläggningar, processledare, föreläsare, hållbarhet, regulatoriska och
etiska krav, utvärdering m.m. Dessa kommer att upphandlas enligt LOU.

Arbetssätt

Projektet skall karaktäriseras av en öppen attityd och ett inkluderande arbetssätt där
jämställdhet och lika rättigheter skall vara en naturlig ryggrad i arbetet och synligt både internt
och externt. Att skapa tillit mellan parterna är grundläggande för att få en fungerande och
hållbar projektorganisation. Det inkluderar att öka kunskapen om varandras verksamheter, få
en förståelse för varandras utmaningar och att tidigt synliggöra förväntningar och farhågor
kopplade till projektet. Eftersom antalet parter är stort är det viktigt med en gemensam digital
projektplats och en tydlig projektstyrningsmodell. Alternativa modeller är Visual Planning och
PPS modellen. Val och upphandling skall baseras på parternas erfarenheter och om någon/några
redan har tillgång till en viss modell.
Samverkansparterna är geografiskt spridda och av miljö- och tidsskäl kommer vissa möten att
genomföras via SKYPE. Inledningsvis behövs fler och tätare fysiska möten för att lära känna
varandra men under löpande verksamhet är tanken att:
 Sahlgrenska SP:s interna projektteam har avstämning varje vecka
 Projektgruppen har korta avstämningsmöten en gång per månad (SKYPE)
 Projektgruppen träffas för fysiska arbetsmöten vid behov eller 1-2 ggr per halvår.
 Arbetsgrupper som är kopplade till respektive aktivitet sammanträder via SKYPE eller
vid fysiska möten. Sahlgrenska SP är sammankallande och ansvarig för samtliga
arbetsgrupper.
Övriga deltagare i arbetsgrupperna:
A1. Cross Cluster Collaboration; Science parks
A2. Behovsområden: Innovationsplattformen, Västra Götalandsregionens avdelning Inköp och
behovsägare. Beslut om prioritering: Behovsägare
A3. Identifiera företag och forskare: Science parks, MedTech West
A4. Cross Collaboration Days: MedTech West, Innovationsplattformen, Västra
Götalandsregionens avdelning Inköp, Behovsägare. Sahlgrenska SP har ansvar för
kommunikation och organisation
A5. Stresstestmetod: Innovationsplattformen, MedTech West, Västra Götalandsregionens
avdelning Inköp.
Eftersom projektledaren är densamma som i Catalyser säkerställs en sömlös övergång och att
både resultat och nätverk enkelt kan tas tillvara.
Projektet kommer att arbeta med de horisontella kriterierna i aktiviteterna enligt nedan med
syfte att bidra till att uppnå Projektmålet; ”Små och medelstora life science företag deltar i
behovsbaserade Cross Collaboration projekt över organisations-, teknik- och bransch-gränser
vilket ger ökad tillgång till spets-kompetens, infrastruktur och finansiering samt möjliggör en
hållbar forsknings- och innovationsverksamhet.”
Bättre miljö:
Satsningarna på hållbar sjukvård ökar vilket innebär skärpta upphandlingskrav när det gäller
miljö. Redan under tidig fas i innovationsprocessen är det därför viktigt hållbarhetsaspekterna
beaktas för att undvika onödiga och kostsamma hinder i senare faser.
Kraven på att bidra till en bättre miljö är tydliga hos både nationella finansiärer som i EU
finansiering. Det är därför viktigt att hjälpa företagen att integrera det i sina ansökningar om FoI
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finansiering. Projektets aktiviteter kommer att använda Bättre miljö” som ett verktyg i följande
arbetsmetoder:
 Kunskapsöverföring mellan Science Parks när det gäller hur man arbetar med ”Bättre
miljö” som ett verktyg sitt stöd till företag och projekt.
 Under Cross Collaboration Days – lyfta vilken typ av krav som vården ställer i sina
upphandlingar för att tidigt ta höjd för det i sina FoI projekt.
 Kunskapshöjande workshops som syftar till att höja projektdeltagarnas förmåga att
utveckla en hållbar projektmodell som säkerställer att projektet skall verka för att
minska /förhindra en framtida miljöbelastning av de innovationer som utvecklas från
planerade FoI projekt
 Den externa kommunikationen och resultat-spridningen skall lyfta fram sambandet
mellan ett medvetet arbete runt hållbar miljö och FoI projektens konkurrensförmåga när
det gäller beviljade anslag.
 Följeforskningen kommer att följa upp hur projektet använt de horisontella kriterierna
som verktyg för att uppnå målen.
Jämställdhet:
Projektet skall stärka FoI projektens konkurrenskraft genom att både män och kvinnor bidrar i
processen. Projektet skall arbeta med:
 Att informera om vikten av att ta hänsyn till både mäns och kvinnors behov i vården i de
nya FoI projekten.
 Med syfte att stärka den kreativa förmågan i FoI projektens team skall inn2Health sträva
efter att det finns en kritisk massa av både kompetenta kvinnor och män som kan bidra i
FoI projektens utformning.
 Att sträva efter jämställd fördelning av män och kvinnor under Cross Collaboration Days
 Att den externa kommunikationen och resultatspridningen skall utformas så att den
väcker intresse hos både män och kvinnor.
 Följeforskningen kommer att följa upp hur projektet använt de horisontella kriterierna
som verktyg för att uppnå målen.
Lika möjligheter och icke-diskriminering:
Hälso-och sjukvården riktar sig till alla människor oavsett kön, etniskt ursprung och tillhörighet,
religion, trosuppfattning eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är därför viktigt att framtida produkter inte
motverkar lika möjligheter och ickediskriminering. Projektet skall arbeta med:
 Att visa på vikten av att Innovationer som skall göra nytta i vården måste anpassas till en
bred användargrupp för att kunna konkurrera på marknaden i Sverige och
internationellt. Detta skall lyftas under både Cross Collaboration Day, workshopen –
Hållbara Projekt och i det processtöd som ges till teamen runt de nya projektidéerna.
 Den externa kommunikationen och resultatspridningen skall utformas så att den
uppfattas som icke diskriminerande och översättas till engelska
 Följeforskningen kommer att följa upp hur projektet använt de horisontella kriterierna
som verktyg för att uppnå målen.
Projektet skall i samverkan med Västra Götalandsregionens avdelning Inköp skapa en insikt hos
företag och forskare när det gäller betydelsen av att redan tidigt i FoI-processen integrera
hållbarhetsaspekter. Projektet skall även bidra till att tillgängliggöra kompetens inom bl.a.
hållbara material, hållbar produktion, hållbara affärsmodeller och hållbar sjukvård. Sahlgrenska
SP ansvarar för att kommunicera om projektets verksamhet och resultat. Det skall ske via
hemsidan, nyhetsbrev och sociala medier och informationsmöten. Kommunikationen skall
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utformas så att man möter både ett kvinnligt och manligt perspektiv samt översättas till
engelska så att så många som möjligt kan ta del av informationen. Planen är att hålla
informationsmöten (1ggr/år) riktade till projektets intressenter. Vidare skall
Samverkansgruppen som är knuten till Samverkansarenan inom Life Science uppdateras
löpande om aktiviteter och resultat. Utvärdering och lärande skall ske genom två olika processer
- Intern utvärdering och lärande inkluderas i projektstyrningsmodellen och är en del i
projektgruppens workshops - Extern utvärdering vid halvtid och projektavslut av en eller flera
experter. Båda utvärderingsprocesserna skall utföras enligt Tillväxtverkets riktlinjer samt
analysera hur de horisontella kriterierna har använts som verktyg för att nå projektets
målsättningar.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

- Sahlgrenska SP skall ansvara för att
kommunicera om projektets
verksamhet och resultat. Detta skall
dels ske via hemsidan, nyhetsbrev och
sociala medier men också genom att
samla projektets intressenter.
Kommunikationen skall utformas så
att man möter både ett kvinnligt och
manligt perspektiv samt översättas till
engelska så att så många som möjligt
kan ta del av informationen. - EU
Loggan kommer att synliggöras i
dokument och rapporter, vid
presentationer av projektet, i
lokalerna där projektet har sina
arbetsplatser, på rollups som används
vid utställningar/konferenser, på
tryckt material, i nyhetsbrev samt på
hemsidan - Löpande information och
avstämning med Samverkansgruppen
- Årliga informationsmöten riktade till
projektets intressenter

Avslutsarbete

Slutrapportering av projektets
verksamhet resultat och effekter samt
ekonomisk slutredovisning

2021-10-01 2021-12-31

908 381

Utvärdering och
lärande

Löpande intern utvärdering och
lärande som kopplas till
projektstyrningsprocessen Extern
utvärdering vid halvtid och vid
projektets avslut. Båda
utvärderingsprocesserna skall utföras
enligt Tillväxtverkets riktlinjer samt
skall analysera hur de horisontella
kriterierna har använts som verktyg

2019-01-01 2021-12-31

1 506 150
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för att nå projektets målsättningar.
A1. Utveckla och
implementera former
för Cross Cluster
Collaboration

Aktiviteten syftar till att stärka de
västsvenska företagens tillgång till
kunskap, kompetens och teknik med
relevans för framtidens life scienceprodukter och tjänster genom att ta
tillvara regionens Science Parks och
klustermiljöers spetskompetens samt
nationella och internationella nätverk
av företag, akademi,
forskningsinstitut, myndigheter,
finansiärer och investerare.
Aktiviteten inkluderar att: - Öka
kunskap om varandras nätverk av
företag och forskare i regionen,
nationellt och internationellt, hälsooch sjukvård, myndigheter - Utveckla
former för Cross Cluster Collaboration
under identifierings-, matchnings-,
planerings- samt genomförandefas av
nya projekt och affärer som
involverar SMF. - Ta fram/identifiera
lämpliga verktyg för att effektivisera
samarbetet.

2019-01-01 2021-09-30

1 426 150

A2. Prioritering av
behovsområden

Aktiviteten skall identifiera
2019-01-01 utmaningar och behov där innovativa 2021-09-30
lösningar kan göra tydlig skillnad med
avseende på ökad kvalitet och
effektivitet, minskade kostnader inom
vård och omsorg samt ökad
livskvalitet för individen. Aktiviteten
inkluderar: - Befintliga
behovskartläggningar som
genomförts av offentlig o/e privat
hälso-och sjukvård och omsorg,
patientföreningar samlas in. Kartläggning av befintliga
innovationsprojekt, patent,
produkter/tjänster relaterade till
identifierade behov (genomförs av
konsulter på uppdrag av Sahlgrenska
SP efter samråd med relevanta
aktörer/individer inom
behovsägarens organisation t.ex.
Innovationsplattformen, VGR
processteam, VGR Inköp eller
motsvarande inom kommunal vård
och omsorg alternativt privata aktörer

1 426 150
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inom vårdsektorn. - Sammanställning
och analys (genomförs tillsammans
med parter enligt ovan) - Prioritering
av behovsområden beslutas av
behovsägare i dialog med Sahlgrenska
SP.
A3. Identifiera företag
och forskare med
relevans för
prioriterade
behovsområden

Syftar till att kartlägga företag och
forskare med relevanta produkter,
produktidéer och forskningsresultat
för prioriterade behovsområden inom
hälso-och sjukvård och/eller
kommunal omsorg, samt identifiera
företagens och forskarnas behov och
intresse av samverkan med andra
parter. Aktiviteten inkluderar: Definiera kriterier för kartläggningen
där följande skall inkluderas: *
Företag: befintliga
produkter/tjänster, innovationer på
hyllan * Forskare: publicerade
resultat, pågående forskning Tillsammans med science
parksnätverket och MedTech West
identifiera relevanta företag och
forskare primärt i regionala,
nationella och nordiska kluster men
även i ett urval av övriga
internationella kluster - Intervjua ett
urval av strategiska företag och
forskare i regionen med syfte att
fördjupa kartläggningen samt
identifiera behov av samverkan Sammanställning och analys av
resultat som ett underlag till Cross
Collaboration Day

2019-01-01 2021-09-30

1 426 150

A4. Utveckla och
etablera Inn2Health Cross Collaboration
Days

Cross Collaboration Days syftar till att
- synliggöra prioriterade behov inom
hälso- och sjukvård, samt kommunal
vård och omsorg - stimulera och
underlätta cross collaboration för att
skapa nya nätverksaffärer mellan
företag och samutvecklingsprojekt
där SMF, akademi och stora företag
deltar i dialog med hälso- och
sjukvård och /eller kommunal vård
och omsorg - skapa hållbara och
konkurrenskraftiga FoI projekt Cross
Collaboration Days innehåller tre

2019-01-01 2021-09-30

4 198 450
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moment: - Cross Collaboration Day Cross Collaboration ¿ hållbara FoI
projekt - Cross collaboration ¿
processtöd Cross Collaboration Day
Syftar till att identifiera möjligheter
för Cross Collaboration i nya
utvecklingsprojekt och/eller affärer
för att möta behov inom
behovsområdet. Ett öppet event där
inbjudan riktas till företag från olika
branscher/delbranscher, SMF,
startups och stora företag, kliniker
och vårdpersonal från privat och
offentlig vård/omsorg,
materialkonsulenter,
Inköpsansvariga, Patientföreningar,
Forskare inom relevanta områden;
teknik, IT/AI, bioteknik, medicin,
vårdprocesser m.m. Cross
Collaboration Day: arrangeras av
Sahlgrenska Science Park i samarbete
med t.ex.; Science Parks och
inkubatorer i Västsverige, MedTech
West, VGR, kommuner, privata
vård/omsorgsaktörer, GoCo och
industriföretag. Programmets skall
innehålla: - Belysning av globala
utmaningar inom valt området Genomgång av prioriterade behov Information om aktuella krav som
Hälso ¿ och sjukvård och kommunal
vård och omsorg ställer vid
upphandling - Matchmaking mellan
olika kompetenser och fortsatt dialog
om behov och potentiella
samarbetsmöjligheter. Skall ledas av
professionella processledare. Finansieringsmöjligheter av FOI
projekt/produkter/tjänster och
företag i olika utvecklingsskeden
Cross Collaboration ¿ hållbara FoI
projekt En workshop som syftar till
att stödja utvecklingen av hållbara
projekt. Leds av professionell
processledare med kompetens inom
hållbara affärer. Workshopen
innehåller scenarioplanering och en
introduktion till projektmodell (t.ex.
Project Model Canvas) där
hållbarhetsaspekter är integrerade.
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Riktar sig i första hand till de som
deltagit i Cross Collaboration Day och
vill gå vidare med ett
samutvecklingsprojekt men även till
team som planerar
samutvecklingsprojekt med koppling
till prioriterade behovsområden inom
Inn2Health och där företag, forskare
o/e kliniker deltar. Cross
collaboration ¿ processtöd
Samutvecklingsprojekt där SMF ingår
erbjuds processtöd och ändamålsenlig
lokal för planering av gemensam
ansökan om finansiering. Erbjudandet
gäller vid ett tillfälle per projektidé
inom ramen för identifierade
behovsområden. Deltagande i Cross
Collaboration Day ¿ hållbara FoI
projekt före denna delaktivitet är
obligatoriskt.
A5. Utveckla och
implementera metod
för att stresstesta nya
utvecklings/FoIprojekt
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Syftar till att utveckla och
implementera en metod för att
stresstesta nya utvecklings-FoI
projekt under planeringsfasen. En
panel skall ge inspel på projektidéer
baserat på kunskap om den kontext
som eventuella produkter/tjänster
skall verka i, etiska regler,
regulatoriska krav, hållbarhetskrav
vid upphandling av produkter inom
området. Målsättningen är att öka
möjligheterna till finansiering av FoI
projekt genom att visa att hänsyn
tagits till faktorer som kan påverka
nyttiggörande av resultaten.
Aktiviteten inkluderar att: Identifiera och engagera personer
med kompetens och erfarenhet m.a.p.
Vård/omsorgsmiljön, etiska regler,
regulatoriska regelverk,
hållbarhetskrav/upphandlingskrav
inom det specifika området - Ta fram
urvalskriterier och mall för
beskrivning av projektidéer. Utveckla och implementera en
stresstestmetod anpassad till nya
utvecklings- och FoIprojekt.

2019-06-01 2021-09-30

1 426 150
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Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:

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

Värde
30
10
5
30

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer i linje med specifika mål



Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Företagens (produkt- och/eller processinnovativa. 10-249 anställda) utgifter för sin
egen FoU-verksamhet

Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler

2019
1 880 530
660 000
100 000

2020
1 936 945
960 000
150 000

2021
1 995 054
950 000
100 000

Totalt
5 812 529
2 570 000
350 000

Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader

280 000
1 205 081
4 125 611

450 000
1 241 233
4 738 178

400 000
1 278 470
4 723 524

1 130 000
3 724 784
13 587 313

4 125 611

4 738 178

4 723 524

13 587 313

Summa totala kostnader

4 125 611

4 738 178

4 723 524

13 587 313

2019

2020

2021

Totalt

2 317 533
157 834
2 475 367

2 680 339
162 569
2 842 908

2 666 669
167 446
2 834 115

7 664 541
487 849
8 152 390

2 475 367

2 842 908

2 834 115

8 152 390

2020

2021

Totalt

1 895 270

1 889 409

5 434 923

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Sahlgrenska Science Park
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

Stöd
Finansiering

2019

EU-medel

1 650 244

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

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 15.3

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan mellan
näringslivet och akademin i Västra Götaland.
Sökande organisation: Göteborgs Universitet

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

4 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
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Underlag för prioritering
Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan mellan näringslivet och
akademin i Västra Götaland.
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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Göteborgs Universitet
Västsverige
20201938
2018:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Projekt
2019-01-02 – 2022-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland län
5 859 999
8 790 000
0
14 649 999
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets övergripande mål är att skapa regional tillväxt genom att förändra universitetens
arbetssätt kring nyttiggörande så att kunskap kan komma till direkt nytta för befintliga och
framtida företag. Projektet kommer samla olika utmaningar/idéer från olika typer av
projektägare, företag, vårdsektorn, forskare eller forskningsmiljöer på universitet.
Utmaningarna bearbetas sedan inom ramen för utbildningen för att slutligen lämnas tillbaka till
projektägare eller till annan aktör med projektägarens godkännande. Långsiktigt ämnar
projektet skapa tillväxt i samhället genom att öka hävstången på samhällets investering i
innovationssystem, vård, utbildning och forskning.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Life Science” i Västsverige. Projektet överbryggar gap i innovationssystemet
mellan forskning, näringsliv och vård och bygger vidare på existerande koncept av användandet
av utbildningsinvesteringen för att skapa tillväxt samt möta näringslivsbehov och
samhällsutmaningar. Insatsen fokuserar på att skapa nya strukturer liksom en plattform för att
använda kunskapstillgångar som verktyg. En av projektets viktigaste insatser är att sprida
metoder och verktyg till fler fakulteter och även andra Universitet och Högskolor. Sökande
organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Urvalskriterier

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 6
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0
X
X
X

1

2

3
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Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
GU Ventures AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Grunden för ekonomiskt välstånd och tillväxt bygger på ett solitt ekosystem och samarbete
mellan aktörerna från den privata sektorn och myndigheter. Långsiktig stabilitet och stabil
tillväxt kräver exempelvis innovation och högkvalitativ utbildning. Universitetens traditionella
roll som utbildningsleverantör har mer nyligen åtföljts av en forsknings- och innovationsroll för
universiteten.
Eftersom utbildning är en betydligt mer etablerad del av universitetet än forskning,
nyttiggörande, innovation och entreprenörskap kommer en betydande del av projektets
verksamhet bygga på användandet av utbildningsinvesteringen och att skapa tillväxt med
utbildning som verktyg. Nyttiggörande av forskning har på sikt lika stor eller ännu större
potential men infrastrukturen kring denna del av universiteten är än så länge inte fullt
utvecklad. Genom att trots allt arbeta med båda sidor för att öka tillväxten i regionen kommer
även stärkandet av systematisk nyttiggörande av forskning som en långsiktig effekt.
I utvecklingen av pedagogiska metoder vid universiteten finns det en ökande medvetenhet om
fördelarna med att införa verklighet i utbildningen av studenter. Detta har givetvis använts i
många utbildningsaktiviteter när det gäller olika typer av labbaktiviteter för att ge praktiska
erfarenheter som tillsammans med teorin ger studenterna bästa möjliga utbildning. Införlivande
av verkligheten i utbildning om innovation och entreprenörskap kommer oundvikligt att
innefatta idéer som kan bedömas men också utvecklas vidare i en kreativ process. Därför finns
det ett naturligt inslag i skapande eller utveckling av idéer med tillväxtpotential, vilket ger värde
till idéägaren. I arbetet kommer det att finnas ett naturligt inslag av kreativitet som ingår, men
också skapandet och hantering av immateriella rättigheter och reglering av rättigheter.
Projektet Impact Accelerator överbryggar gap i innovationssystemet mellan forskning,
näringsliv, vård och andra aktörer. Det unika är att arbetet utförs genom en för ändamålet
särskilt inrättad del av GUs Holdingbolagets struktur dvs. GU Ventures. Detta innebär att
projektet Impact Acceleratorn blir en förlängd arm i universitetets nyttiggörande i
innovationsgränssnittet mellan publika och privata aktörer. Eftersom detta är en
privaträttsligstruktur är det en avtalspart som kan ta ansvar i innovationsrättsliga processer
som en publik miljö inte kan ta och därmed bidra till ökat kunskapsutbyte och tillväxt. Det blir
en miljö för effektiv och professionell projekthantering och skapar möjligheter att hantera
ägande av universitetets forsknings- och andra tillgångar.
Vad:
Att skapa tillväxt i samhället genom att öka hävstången på samhällets investering i
innovationssystem, vård, utbildning och forskning.
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Varför:
Samhället investerar stora summor i utbildning, forskning, sjukvård, infrastruktur för
innovationer med mera. Genom att nyttja redan finansierade aktiviteter och koppla ihop dessa
på ett tillväxtskapande sätt kan samhällskostnaden sänkas och bättre nytta skapas.
Hur:
Inom projektet föreslås tre huvudsakliga aktiviteter
1) utbildningen som tillväxtmotor,
2) projektverksamhet som hävstång för samhällets tillgångar,
3) vidareutveckling och förädling av 1) och 2). Dessutom tillkommer spridning av resultat
och konceptet till andra organisationer.
Bredden på universitetsutbildningen ger också möjligheter inom andra sektorer än traditionella
affärssegment som driver ekonomisk tillväxt när det gäller sysselsättning och skatteintäkter.
Göteborgs universitet har exempelvis den kreativa verksamheten inom kulturområdena att
överväga, där samhällsnytta skapas för kulturarven inom konst, musik och närliggande
discipliner. Projektet syftar att betjäna företag från regionala affärsområden som livsvetenskap,
IT, telekom och bilindustrin, men också underlätta lösningen av hälsovårdsproblem och
musikskapande för studenter och därigenom också tillgodose andra samhällsbehov inom vården
eller den kulturella scenen.
De utbildningar som kommer att ”användas” i projektet kommer att bedrivas oavsett projektet
och är fullfinansierade i sin nuvarande form med vanliga medel. Det som projektet tillför är en
kompletterande nyttiggörande dimension som dessutom höjer utbildningens kvalité men inte är
möjlig att göra i den helt publika miljön.
Projektet kommer att arbeta med projekt och idéer från många olika ursprung såväl från företag
som från individer och myndigheter. Det är i dagsläget inte möjligt att veta vilka projekt som
kommer att dyka upp men Impact Accelerator skall ha två förhållningssätt till Hållbarhet,
Jämställdhet och Integration, ett pro-aktivt och ett reaktivt. Det pro-aktiva förhållningssättet är
att i projektrekrytering använda Hållbarhet, Jämställdhet och Integration som viktiga
parametrar när man i uppsökande verksamhet inventerar möjliga idégivare och endast tar in
projekt som uppfyller en miniminivå vad gäller dessa parametrar. Det reaktiva
förhållningssättet är att utvärdera föreslagna idéer med avseende på dessa parametrar och
endast ta in projekt som uppfyller en definierad nivå på parametrarna.
Förhållningssättet och verktygen behöver även kommuniceras för att på ett pro-aktivt sätt
påverka potentiella idégivare men även andra aktörer som kommer i kontakt med projektet.
Lämpligen tillgängliggörs verktygen i IT miljön dels för att kunna påverka, dels för att generera
feedback och dels för att andra skall kunna utnyttja det för sitt egna arbete.

Omvärld och samverkan
Projektet samarbetar med det regionala innovationssystemet på många sätt. Somliga
samarbeten har som syfte att få tillgång till projekt för studenterna eller för Impact Acceleratorn
i allmänhet medan andra samarbeten handlar om att lämna vidare projekten efter arbetet är
klart. De föreslagna aktiviteterna har behov av reella projekt för studenterna, men också
relationer med aktörer som kan dra nytta av projektets resultat i en fortsättning. Genom att ta in
projekt i utbildning eller som projekt i Impact Acceleratorn för annan typ av förädling och
leverera ett slutresultat i form av rapport för exempelvis rekommenderad förändring eller
utveckling, ny tillgång för värdeskapande eller dylikt, skapas nytta för projektägaren.
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Det finns redan befintliga samarbeten med de flesta aktörerna i det regionala ekosystemet bl.a.
med Astra Zeneca BioVentureHub, Sahlgrenska Science Park och VGR i form av
innovationsplattformen samt Sahlgrenska sjukhuset självt. Ytterligare akademiska
innovationssystemsaktörer inkluderar inkubatorerna GU Ventures och Chalmers Ventures samt
Innovationskontoren på Chalmers och Göteborgs universitet. Ericsson Garage ger koppling till
telekom och IT-företagsklustret. Samarbeten finns sålunda både ur perspektivet att
tillhandahålla projekt till Impact Acceleratorn, men också med mottagare av leveranserna, där
företag vanligtvis återupptar resultatet men nya företag också kan bildas. Universiteten är
representerade ur utbildningsperspektivet när det gäller samarbete med Design- och
Konsthantverk, Musik och Drama, Tillämpad IT, Juridik. Innovationsplattformen, Sahlgrenska
Science Park, Astra Zeneca Bio Venture Hub, Ericsson Garage med flera är knutna till vår miljö
via centrumbildningar som Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship och Center
for Intellectual Property Studies. Dessa centrumbildningar drivs av personal som deltager i
projektet.
Samtidigt kommer tre institutionerna Medicin, Tillämpad IT och Scen och Musik att deltaga i
arbetet aktivt. Dessa tre medfinansierar även projektet med timmar. Institutionen för Design och
Konsthantverk förväntas ansluta sig i ett senare skede. Forsknings och Innovationskontoret
(FIK) slussar projekt vidare både till utbildningarna men även andra projekt. De medfinansierar
också med timmar. GU Ventures (GUV) är projektpart. Avdelningschefer på FIK och GUV sitter i
Impact Accelerators styrelse. Många fler institutioner vid Göteborgs universitet samt vid
Chalmers tekniska högskola levererar projekt, men dessa institutioner har ambitionen att arbeta
med Impact Acceleratorn som en del av utbildningen med tillväxtskapande effekter enligt
tidigare beskrivning.
Fler institutioner och lärosäten kan läggas till när projektet fortskrider, men initial planeras att
arbeta med dessa fyra institutioner vilket bör vara mer än tillräckligt. Projektet har därmed all
nödvändig tillgång till såväl idéer för företagsskapande som forskningsmiljöer, samt en bredd på
utbildningssidan som kommer att ge stor hävstång i många branscher.
Samarbeten med framförallt innovationskontoret vid Göteborgs universitet har även
kompletterande syfte som ligger i linje med mer generella projekt. I utbildningen lånas
idéer/koncept/utmaningar in till Impact Acceleratorn för att bearbetas av studenter. Liknande
idéer kommer hela tiden fram i forskningen eller vid kontakter med omvärlden men alla passar
inte utbildningen tex. inte tydligt kopplade till utbildningens fokusområden eller helt enkelt inte
i fas tidsmässigt. Dessa idéer kan projektifieras med Impact Accelerator som plattform för
genomförandet av projekten. Dock kommer finansieringen för genomförandet att behöva vara
från andra källor. Innovationskontoret är inte en genomförandeorganisation och dessutom har
de inte möjligheten att driva projekt i en publik miljö varför dessa projekt oftast inte blir av så
det finns inget överlapp med deras verksamhet. Däremot ser de delar av de möjliga projekt som
skulle kunna vara aktuella. Detta projekts insatser skall vara att facilitera projekten så att dessa
kan genomföras men även bygga upp miljö, skapa verktyg, mallar, avtal etcetera som kan
användas av projekten. Dessutom måste konceptet etableras och säljas in för att skapa volym.
Impact Acceleratorn länkar till Center for Intellectual Property och Institutet för Innovation och
Samhällsförändring. Detta ger kopplingar till företag och andra aktörer som är värdefulla för
flödet av projektidéer. Utöver detta finns det en koppling till forskning inom ämnesområdet
innovation och entreprenörskap, vilket säkerställer att utbildningen och metoderna som
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genererar tillväxten i samhället grundar sig på en solid forskningsbas. Dessutom genereras data
för forskning inom området nyttiggörande.

Koppling till det regionala näringslivet
Ett kärnvärde för Impact Accelerator är att det tar sin resursbas från utbildningsinsatserna och
skapar på så sätt en bättre utbildning samtidigt som nytta skapas för företag, studenter och
samhället. Som ett komplement till detta strävar satsningen också efter att underlätta mer
generella projekt som drar nytta av universitetets närhet men inte nödvändigtvis är lämpligt att
utföra av universitetet som en statlig myndighet. Sådana projekt kan vara i form av att lösa
samhällsutmaningar, utveckling av forskningsresultat eller samarbete mellan företag och
universitet där den publika miljön är ett hinder. Frånvaron av en projektplattform där
professionell projektadministration och förvaltning kan ske, saknas i systemet.
På Institutionen för Medicin fick man möjlighet att testa konceptet med projektfinansiering från
Västra Götalandsregionen och med lyckat utfall. Förstudien har visat att konceptet är uppskattat
och att behovet finns. Både stora företag och start ups har varit med och ”lånat ut” objekt till
studentteam. Dock återstår mycket av arbetet med att göra detta till ett bredare koncept,
professionalisera interfacet så att sekretess kan garanteras med mera. Erfarenheten visar inte
bara att det finns behov utan även att resultaten är goda. Det finns även mer konkreta
erfarenheter kring avtalshantering, process kring att ta in projekt som är viktiga för Impact
Accelerator och kommer att användas.
SMF har ofta en ganska liten koppling till akademins resursbas och orkar sällan samarbeta med
akademin. Akademin har ett stort know how som behöver tillgängliggöras för tillväxt på ett mer
effektivt sätt. Projektägarna menar att Impact Accelertor modellen är en pusselbit i detta.
Exempelvis har SMF låg IP awareness (finns ett flertal studier från OECD, WIPO med flera) och
jobbar sällan strategiskt med sina tillgångar. Utbildningen på institutionen för Medicin lär ut just
med detta och genom att stötta företagen i konkreta IPR strategier för de idéer som de lånar ut
så får de:
- konkret hjälp med den idé de lånar ut,
- får upp ögonen för arbetsmetoderna och modellerna
- får möjlighet att hitta möjliga personer att anställa i framtiden.
I fallet med Tillämpad IT är det snarare nya metoder och arbetssätt inom IT som är exemplet och
även här finns behovsluckor hos företag. I Impact Accelerators förslag är det snarare
plattformen som ger möjlighet att komma i kontakt med Universitets kunskapsmassa och behov
är ofta rådgivning, uppkoppling mot kompetens, klara av nästa steg i SMFs kunskapsutveckling i
deras R&D aktiviteter med mera.
Som nämnts ovan finns etablerade förbindelser med de större företagen i regionen. Exempel är
företag som Volvo, Ericsson, Astra Zeneca, Zenuity och andra. Kontakterna kommer både från
alumner i utbildningen och från traditionellt universitetssamarbete inom forskning och
utbildning. Här spelar länken till centra vid universitetet en viktig roll men även enskilda
forskares kontakter till företag. Via inkubatorerna, GU Ventures, Chalmers Ventures och
Sahlgrenska Science Park är projektet kopplat till en stor mängd start ups.
Positionen hos GU Ventures ger också tillgång till det bredare innovationssystemet med tillgång
till aktörer som exempelvis Almi och Almi Invest. Projektrekrytering från företag och forskare
underlättas därför av de etablerade infrastrukturerna i innovationsekosystemet där projektet
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strävar efter att fylla de luckor som fortfarande finns. Förutom den pedagogiska processen finns
det också en projekt faciliterande roll för acceleratorn. Denna process är mindre utvecklad och
behöver ytterligare struktur men har även stor potential. Projektet Impact Acceleratorn har som
en viktig målsättning att vara en strukturell lösning för regionala näringslivets samverkan med
Universitetet och då inte minst små och medelstora företag som ofta saknar kapacitet och
uthållighet till traditionellt forskningssamarbete.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt

Mål och resultat
Mål

Övergripande mål;
Att skapa regional tillväxt genom att förändra universitetens arbetssätt kring nyttiggörande så
att kunskap kan komma till direkt nytta för befintliga och framtida företag.
Projektmålen;
- Att företag kan få stöd som skapar direkt tillväxt i form av nyanställningar och indirekt i
form av bättre förutsättningar för lyckade affärer.
- Att idéer som kan bilda företag får bättre förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga
företag eller kunna avvakta rätt tillfälle att starta företag.
- Att få fler fakulteter att ta till sig pedagogiken att arbeta med verkliga objekt från externa
projektägare så att dessa kan få direkt nytta (resultatleveranser) samtidigt som
utbildningskvalitet höjs (indirekt nytta).
Delmålen;
- Att första året minst 25 företag har fått stöd som ger dem bättre tillväxtförutsättningar.
Detta förväntas sedan öka under år två och tre.
- Att första året minst 20 idégivare har fått stöd som ger dem bättre förutsättningar att
skapa nytta med sin idé. Detta förväntas sedan öka under år två och tre.
- Att år ett minst tre fakulteter har utbildningsaktiviteter som skapa bättre nyttiggörande
av utbildningen och bidrager därmed till regional tillväxt.

Målgrupp(er)
Projekten syftar till att skapa fördelar för flera målgrupper. Företagen är en målgrupp för att
skapa tillväxt hos dessa genom projektets aktiviteter men även för att generera projekt för
studenterna att arbeta med eller projekt för mer generella samarbeten med Universitetets
resursbas. Utöver detta drar företagen fördel av att få en första titt på potentiella anställningar,
potentiella kandidatexamensarbeten och kontakter med universitetet för framtida
samarbetsmöjligheter.
Primär målgrupp:
Detta är projektägarna som har direkt nytta av projektets output. Detta innebär SMF men även
forskare och andra innovatörer i exempelvis vårdsektorn som kan använda Impact Acceleratorn
som infrastruktur i både aktiviteten ”Etablering och genomförande av projekt i Impact
Acceleratorn på deltagande fakulteter” och aktiviteten ” Genomförande av projekt med plattform
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för kunskapstillgångar som verktyg”. Forskare och personal vid Göteborgs universitet, Chalmers
tekniska högskola och andra regionala universitet är en målgrupp av samma skäl som företag,
för att skapa projektidéer för studenterna att arbeta med. Samma fördelar skapas med avseende
på genererade av projektresultat. Utöver detta får uppfinnarna eller projektägarna en första titt
på studenterna som potentiella partners och entreprenörer för drivandet av deras uppfinningar.
Strukturellt fungerar accelerator som innehavare av immateriella tillgångar på ägarens vägnar,
oavsett om ägaren är universitetet eller en enskild forskare och därmed underlättar
nyttiggörande av forskningsresultat. Innovationssystem aktörer som inkubatorer, Almi och Almi
Invest är en målgrupp för effektiv projektering. Fördelen för dessa organisationer är att deras
portföljföretag ges bättre möjligheter att lyckas, ökat antal anställda för portföljföretagen och
bättre tillväxtpotential. På så sätt kan dessa organisationer se deltagande som komplement till
deras egna tjänster till sina företag och att deras tjänsteutbud och service till företagen tillförs en
ny dimension.
Sekundär målgrupp:
Är de som mer indirekt drar nytta av projektets genomförande. Studenter men även
universitetet och samhället i stort har som nämnts, nytta av att utbildningens kvalitet höjs.
Ytterligare intressenter av indirekt nytta är inkubatorerna och organisationer som Almi som får
bättre investeringsobjekt men även nytta av supporten till sina portföljbolag.
Lärare och programansvariga är också en målgrupp. De pedagogiska fördelarna med att kunna
inkludera verkliga projekt är till nytta för både studenter och lärare, liksom universiteten som
helhet. Fördelarna med bättre kvalitet går hand i hand med fördelarna för företagen. Därför
finns det anledning att rikta in till utbildningsverksamheter där projektet kan öka värdet på
detta sätt. För Impact Accelerator finns även fördelen att lärarna ofta har etablerade
företagskontakter och därmed nya företag läggs till listan på samarbetspartners.

Förväntat resultat vid projektavslut

Det finns inget annat projekt eller initiativ som har en komplett lösning. Målsättningen är att
bygga kunskap och infrastruktur som skall kunna komma alla till godo och att identifierar
initiativ som skulle kunna dra nytta av Impact Accelerator så ska projektet se att de får möjlighet
att utnyttja både strukturella former och erfarenheter. Förväntat projekts resultat är att skapa
en helhet men måste vara långsiktigt eftersom initiativ ofta har sin egen kultur och hemvist. Att
metodiken kring arbete med verkliga objekt i utbildningen där Impact Accelerotor fyller en
funktion har spridits till ett samtliga institutioner vid Göteborgs Universitet. Att infrastrukturen
Impact Accelerator betraktas som en väsentlig del av Göteborgs Universitets verktyg för
samverkan med industrin och för genomförandet av kvalificerad utbildning. Att åtminstone
ytterligare universitet eller högskola i regionen har anammat arbetssättet och infört liknande
funktionalitet vid sitt holdingbolag.
Projektet innehåller leveranser till företag i form av exempelvis råd inom hantering av patent
och andra tillgångar. Exekvering av råden ger bättre förutsättningar för tillväxt. Det kan röra sig
om hur företaget kan få intäkter från sina patent, hur de skall agera på marknaden, vilken
marknad de har bäst förutsättningar att lyckas på med mera. Antalet nöjda projektägare från
företag, individer och offentliga organisationer som deltagit i projektets aktiviteter överstiger
100 aktörer. Uppföljning av "kundnöjdhet" är en aktivitet i projektet.

Förväntade effekter på lång sikt

Sida 8 (24)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Impact Acceleratorn ska vara en viktig infrastruktur för all slags samverkansverksamhet mellan
universitet och andra aktörer. Impact Acceleratorn bör vara användbar och användas för:
-

Företag i regionen att använda för samarbeten med universitet
Universitet för säker förvaring av immateriella tillgångar för användning i olika
sammanhang
Innovationsekosystemsaktörerna för skapandet av bättre processeffektivitet i systemet,
ökad träffsäkerhet för investeringar och bidrager till en ökade entreprenöriell kultur i
samhället
Universiteten som ett verktyg och plattform för utbildningsverksamhet.

Projektet bidrager till tillväxt genom att
- företag ges bättre förmåga att växa genom tillgång till råd, tillgång till nya metoder och
arbetssätt, tillgång till möjliga rekryteringar med i många fall kompletterande bakgrund,
kontakter med forskare och forskningsmiljöer med mera
- universitetsanställdas idéer utvärderas, idégivarna kopplas ihop med individer som kan
rekryteras inför uppstart av nya företag
- nya arbetssätt att skapa nytta ur skattebetalarnas investering i utbildning och forskning
på Universiteten utvecklas ytterligare. Detta sista bidrag är givetvis det allra mest
avgörande eftersom det handlar om att förändra systemet för nyttiggörande från
Universitet men den direkta kopplingen till detta projektet är ju svår att bevisa och även
hur stor del detta projektet bidrager med.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet genomförs med hjälp av personal vid både universitetet och holdingbolaget GU
Ventures. I projektet planeras att de tre institutionerna som kommer att delta från början i den
utbildningsbaserade delen av projektet:
- Medicin,
- Tillämpad IT
- Musik och Drama
Ytterligare en institution Design och Konsthantverk finns med i planerna för utvidgning av
antalet deltagande institutioner inom snar framtid. Utbildningsdelen utförs av lärare i sin
normala kapacitet som stöds av anställda hos Enheten för Innovation och Entreprenörskap och
GU Ventures. Lärare kommer ha en viktig roll som mentorer i projektgenomförandet eftersom
de känner utbildningen bäst och därför är lämpade att skapa hävstång i såväl projekten och
utbildningen.
Objekten och idéer för den mer generella typen hanteras från fall till fall, men etablerade
relationer till Black Dot, Innovationskontoret vid Göteborgs universitet samt andra aktörer bör
tillhandahålla projekt som kan utnyttja Impact acceleratorn.
Projektet drivs av projektledare i båda organisationerna för att säkerställa linjeansvar och
tydlighet hos båda och att formella och lagstadgade rapporteringsrutiner sköts. Genom
relationen mellan GU och GU Ventures (som regleras i lag) så har GU ledningsansvaret över GU
Ventures vilket ger strukturell och formell styrning. I samverkansavtalet framgår att vidare att
GU tar det övergripande ansvaret för projektet. Det rent praktiska arbetet kommer att fördelas
enligt upprättad projektplan som upprättas på detaljnivå när projektet skall påbörjas och i
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samverkan mellan projektledarna, ledning och uppföljning sköts i arbetspaket enligt delegation i
projektplanen.
Funktioners roller och ansvar:
- Projektledare GU: projektledare på GU har det övergripande totalansvaret för ekonomi
och att se till att projektet levereras till innehåll, tid och budget. Detta inkluderar
avrapportering internt organisation i linjestruktur. Bemannas av befintlig personal.
- Projektledare GU Ventures (GUV); Deltar i arbetet med ledning, styrning och
resursbesättning i synnerhet för GUVs insatser men även som mer generellt stöd.
Ansvarar för GUVs genomförandeinsats och samtliga projektmoment på GUV sidan som
tex att ekonomiredovisning sköts på GUVs del. Bemannas av befintlig personal.
- Projektdeltagare Aktiviteten ” Etablering och genomförande av projekt i Impact
Acceleratorn på deltagande fakulteter”; del av tid som lärare (motfinansieringsbiten) och
del som projektcoach, projektrekryterare (att identifiera och hitta företag, idéägare, etc ,
som ger lämpliga idéer), screena projekt för lämplighet, upprätthålla kontakt med
projektägarna, kontrollera leverans, matcha projekt med team, med mera. Bemannas av
befintlig personal eller nyrekryteringar. Samtliga knutna till Sahlgrenska School of
Innovation and Entrepreneurship. Övriga deltagande fakulteter har samma konstruktion
med delad lärarroll och coachroll.
- Projektdeltagare Aktiviteten ” Genomförande av projekt med plattform för
kunskapstillgångar som verktyg”; medfinansiering från Forsknings och
Innovationskontoret i form av innovationsrådgivare och juridisk kompetens. Övriga
deltagare från GU och GU Ventures arbetar med att projektsätta idéer, coacha team som
hanterar projekten, administrera och leda projekten om nödvändigt med mera.
- Projektdeltagare Aktiviteten ” Extern kommunikation och resultatspridning”;
kommunikation av resultat via presentationer, framtagande av tryckt broschyrmaterial,
material till websida, presentation på konferenser med mera. Bemannas med
projektledaren, delprojektledaren och andra projektdeltagare.
- Projektdeltagare Aktiviteten ” Genomförande av projekt med plattform för
kunskapstillgångar som verktyg” bemannas huvudsakligen av projektledare och
delprojektledare men även av medfinansierande medarbetare från Forsknings och
Innovationskontoret.
- Projektdeltagare Aktiviteten ” Utveckling av process, modeller och verktyg” bemannas
huvudsakligen av senior personal med forskningskompetens tillika seniora lärare (detta
är verktyg som utvecklats i forskningen och utbildningen).
- Projektdeltagare Aktiviteten ” Utvärdering och lärande” bemannas av samtliga deltagare
i projektet. Här finns även utvärderingsaktiviteter som ”kundnöjdhetsundersökning”
med mera.
- Projektet ska få det stöd som behövs från centrala ekonomifunktion på GU som har god
vana av EU projekt. Samtidigt kommer projektledaren att kontrollera och följa
projektekonomin som en naturlig del av projektledningsfunktionen. GU Ventures har
intern ekonomifunktion som kommer att ansvara för deras del. Denna delen av projektet
är så pass liten att komplexiteten knappast kan betraktas som särskilt stor. Huvuddelen
av ekonomifunktionen kommer att ligga på GU i vilket fall. GU Ventures delprojektledare
kommer att se till att ekonomistödet på GU Ventures finns i tillräcklig omfattning för GU
Ventures.
Personal hanterar potentiella projekten när de uppkommer och i de flesta fall hämtas resurser
för utförandet från nätverket om inte projekten har tilltänkta individer på plats på så sätt att
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projektet, Impact Acceleratorn, tar bara kostnader för etablerandet av funktionen, införsäljning
samt i viss mån enklare infrastrukturella behov som hemsida och IT miljö.
Projektet kommer inte att använda styrgrupp utan kommer att använda universitetets
linjestruktur. GU har en linjefunktion i vilken projektets projektledare rapporterar.
Projektledaren avrapporterar till gruppchef, som är underställd avdelningschef, vilken i sin tur
rapporterar till Prefekten vid Institutionen. Hierarkin ovan för Prefekt är i tur och ordning
Dekan, Rektor, och överst GU’s styrelse. I GU Ventures har delprojektledaren
avrapporteringsskyldighet i sin linje till VD som rapporterar till styrelsen.

Arbetssätt

Projektet kommer att drivas av projektledare enligt projektledningsmodell med arbetspaket och
regelbundna avstämningar för i) resultat, ii) ekonomi, och iii) tidplan. Genom att se till att
aktiviteter följs upp och inte endast ses som en arbetsuppgift inom ramen för tjänsten kan det
skapas bättre effektivitet gentemot uppsatta mål. Detta innebär även att projektplanen kan
omformas i de fall som det visar sig behövas.
Projektledarna kommer att upprätta en detaljerad projektplan i samverkan med deltagande
individer. Efter att teamet är överens om en gemensam målbild kring såväl kortsiktigt som
långsiktigt satta mål och en realistisk arbetsfördelning med såväl ansvar som befogenheter kan
projektet drivas med traditionell uppföljning enligt ovan. Kvartalsvis ekonomisk avstämning
planeras för att hålla kontroll över kostnader. För projektets syfte kommer en gemensam och
projektdedikerad arbetsyta att skapas för att underlätta tillgång till dokument, planer och
uppföljning.
GU Ventures är ägare till aktiebolaget som där den formella hanteringen sker av konfidentiellt
material. Detta ger GU Ventures en naturlig roll i hantering av alla praktiska frågor kring avtal,
ägande, försäkringar, om projekt genomför i ett bolag kan vissa ansvarsförsäkringar behövas.
Aktiebolagslagen ger tydliga gränser för vad GU Ventures är formellt ansvarig för. På samma sätt
har givetvis Göteborgs Universitet ansvaret för att gränssnittet mot utbildningen hanteras
korrekt, forskar och studentkontakter fungerar med mera. Det kommer att finnas aktiviteter där
båda parter har ett gemensamt ansvar och intresse exempelvis projektrekrytering.
Aktiviteter
Aktivitet

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
Extern
Detta projektet, Impact Accelerator 2019-01-02 - 388 425
kommunikation och kan bara anses lyckat om arbetssättet 2021-12-31
resultatspridning
och modellen tas upp av andra
avdelningar såväl inom Göteborgs
Universitet som på andra lärosäten.
Detta
innebär
givetvis
att
reultatspridning
och
extern
kommunikation är prioriterat. Internt
organisationen kommer projektet att
aktivt använda sig av deltagande
enheters chefer för att exempelvis
prefektmöten visa på modellen,
arbetssättet och möjligheten som
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum - Kostnad
Slutdatum

öppnar sig genom plattformen Impact
Accelerator. Genom vårt etablerade
nätverk i innovationssystemet i
Sverige kan på samma sätt spridning
skapas såväl i direkt kontakt med
intressenter som innovationskontor,
inkubatorer och vicerektorer vid
universitet
och
högskolor.
Spridningsmekanismer som nätverk
och
konferenser
kommer
att
användas. Nämnas kan Svenskt
Nätverk för Innovation och Tech
Transfer support, SNITTS, Föreningen
Universitetsholdingbolag i Sverige,
FUHS och Sveriges Universitets och
Högskoleförbund, SUHF. Dessa arenor
och många fler bildar kanaler för
information
och
spridning
av
konceptet, metoden och resultaten. I
det regionala nätverket kommer
dessutom personliga möten att
användas
för
att
skapa
resultatspridning.
Avslutsarbete

Utvärdering
lärande
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Avslutsarbetet är processen att se till 2022-01-01 - 70 000
att alla resultat och ekonomiska 2022-04-30
transaktioner ligger inom projektets
ram.
Dessutom
skall
även
slutrapporteringen och genomgång av
denna med samtliga deltagare
genomföras inom denna aktivitet.
Givetvis är inte syftet att uppnå
konsensus utan snarare att hålla
deltagarna informerade och ges
möjlighet till att bidraga med innehåll,
åsikter och att kritiskt granska
rapporten.
och Utvärdering och lärande ska ske 2021-09-01 - 920 709
löpande under projektets arbete. 2021-12-31
Projektet åstadkommer det genom att
projektet drivs med traditionell
projektledning
med
resultatavstämningar
med
täta
intervall. Varje aktivitet skall stämmas
av med projektledaren åtminstone
månadsvis och inom aktiviteten,
åtminstone under aktivitetsintensiva
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delar, varje vecka. Hela teamet bör
samlas varje år för en större
avstämning av genomförda aktiviteter
och planering av nästa års aktiviteter.
Inom ramen för aktiviteten skall även
en debriefing genomföras i projektets
skutskede. Debriefing är en djupare
uppföljning av projekt och resultat
följs upp samt möjliga förbättringar
diskuteras i detalj. Syftet är att ta fram
en grundlig och kritisk granskning för
att skapa lärdommar för framtiden.
Även om debriefing traditionellt
genomförs som sista aktivitet, behöver
detta projektets fortvarighet få
resultatet från debriefingen varför den
lämpligen genomför 6 månader före
projektslut.
Etablering och
genomförande av
projekt i Impact
Acceleratorn på
deltagande fakulteter
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Aktiviteten innehåller projekt som 2019-01-02 lånas från olika typer av projektägare, 2021-12-31
företag, vårdsektorn (landsting och
kommun),
forskare
eller
forskningsmiljöer på universitet.
Dessa projekt bearbetas sedan inom
ramen för utbildningen för att
slutligen
lämnas
tillbaka
till
projektägare eller lämnas vidare till
annan aktör med projektägarens
godkännande. Det senare fallet är till
exempel när en forskare lämnar en idé
som efter utbildningen resulterar i
bolagsstart eller forskningsprojekt
med företag. Eftersom aktiviteten
kommer att genomföras inom ramen
för
olika
institutioner
och
sammanhang så kan endast generella
drag specificeras på vissa punkter.
Exempelvis
så
börjar
projektaktiviteterna vid de olika
institutionerna vid olika tillfällen på
året varför en exakt kalender inte kan
anges. Däremot följs en liknande
årscykel
för
stora
delar
av
aktiviteterna. Eftersom det även finns
skillnader på hur arbetskrävande olika
delar av insatserna är för olika
branscher och typer av insatser så är
kostnadsfördelningen mellan olika
delaktiviteter svår att specificera på
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ett
rättvisande
sätt
delaktiviteterna.
Däremot
helheten generellt beskrivas.

för
kan

Strukturell
konstruktion

Processen att använda utbildning för 2019-01-02 - 729 891
att accelerera projekt från industri, 2021-12-31
hälso- och sjukvård, uppfinnare eller
andra aktörer börjar med att dra
gränsen mellan utbildningen inom den
offentliga sfären och projekten i
impact acceleratorn. Detta innefattar
att skapa lämpliga avtalsstrukturer
och processer med avseende på
ägande, sekretess, anställning mm och
styra processen för projekten så att
skiljelinjen mellan utbildning och
projekt är tydligt definierad och
skapar fördelar för alla deltagande
parter dvs för studenter, deltagande
projektägare och universitetet. Här
finns generella inslag som kan
återkomma i de allra flesta
sammanhang
men
även
situationsspecifika delar som ändras
mellan
olika
branscher
och
verksamheter. Dessutom kommer
efter första året lärdomar från de
konkreta genomförda projekten att
skapa underlag för förbättringar och
förändringar. Därefter skapas ett
informationspaket som kan användas
för kommunikation i olika processer
till
exempel
projektrekrytering,
pedagogisk förklaring till studenter
om
strukturen,
universitetsundervisningsprocessen
och andra relevanta situationer.

Projektrekrytering

Nästa steg är att rekrytera projekt som 2019-01-02 - 1 825 215
är lämpliga för utbildningen och kan 2021-12-31
skapa nytta för projektägaren eller
samhället. I vissa fall kan det kräva en
betydande insats, men det borde
vanligtvis vara ganska enkelt på grund
av att man oftast kan förlita sig på
etablerade relationer eller nätverk,
och också för att detta är en bra
möjlighet för alla inblandade parter.
Det kommer att förekomma projekt
som har särskilda infrastrukturella
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krav. Sekretesskrav innebär att man
behöver håller sig borta från den
offentliga sektorn vilket ställer villkor
på hantering av för e-post och ITinfrastruktur.
Exempelvis
kan
deltagande lärare inte använda
universitetets
e-post
för
kommunikation eller skapa, lagra eller
ladda ner dokument i den offentliga
strukturen. Detta innebär att en ITinfrastruktur utanför den offentliga
sektorn krävs, en plattforms roll för
Impact Accelerator. Det kan också
finnas projekt där sektorspecifika
verktyg
är
nödvändiga
tex
designverktyg
för
Design
och
Konsthantverk eller programvara för
uppdateringshantering
för
mjukvaruutveckling vid Tillämpad IT.
Detta kräver hantering på ett
kostnadseffektivt sätt exempelvis
genom att arbeta i projektägarens
miljö. Med projekt på plats signeras de
avtal som krävs innan projektarbetet
påbörjas. Under projekten finns det
behov av projektledning samt
mentorskap för eleverna. Dessa
mentorer behöver rekryteras med
lämpliga profiler. Givetvis hämtas de
flesta i närmiljön antingen hos
universitetet,
innovationssystemet
eller
på
rekommendation
av
projektägaren.
Genomförande

Sida 15 (24)

Tillväxtverket

Med projekt på plats signeras de avtal 2019-01-02 - 3 581 798
som krävs innan projektarbetet 2021-12-31
påbörjas. Denna insats är delvis
administrativ men innehåller även ett
betydande inslag av förhandling med
projektägare om villkor i avtalet. Målet
är att vara så standardiserad som
möjligt men företag kräver i många fall
speciella lösningar. Utgångspunkten är
en för projektägare fördelaktig
situation så mycket av förhandlingen
är att kommunicera och diskutera
upplägget.
Som
en
del
av
förhandlingen ligger även att scopa
innehåll i projektet och leveransen
från projektet. Dessa måste beakta tre
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saker; i) projektägarens nytta och
intresse, ii) studenternas utbildning
med avseende på lärandemål, och iii)
universitetens möjlighet att höja
utbildningens
kvalitet.
Under
projekten finns det behov av
projektledning samt mentorskap för
eleverna. Det är nödvändigt att skilja
den offentliga undervisningen och
projektarbetet på ett noggrant sätt så
att hemlig information inte hanteras i
den offentliga sektorn. Detta skapar
vissa administrativa krav när det
gäller att hålla information separerad
men ger en tydlig bild av skillnaden av
till exempel leveranser till kunden i
den privata domänen och inlämning av
material
för
betygsättning
i
utbildningen. Under projekten hålls
klientmöten och rapportering på en
nivå som överenskommits med
kunden.
Normala
projektledningsprocedurer
för
relevant sektor används vilket även
skapar mervärde för studenternas
utbildning. Vid slutet av projektet hålls
en slutrapportering för den berörda
kunden.
Uppföljning
förbättring

Sida 16 (24)

och Den sista delen av projektet är 2019-01-02 - 1 095 324
debriefing inklusive utredning av 2021-12-31
kundnöjdhet
och
korrekt
dokumentation av lärdomar. Dessa
matas in i förbättringarna av process
och hantering för nästa omgång av
projekt. Vidare skall detta arbete
resultera
i
material
för
kommunikation och spridning för
användande i andra processer inom
projektet. Dessutom som extra bonus
kommer materialet att kunna ge input
till
forskning
i
pedagogik,
nyttiggörande,
innovation
och
entreprenörskap. Forskningen ligger
inte som aktivitet i projektet men
genom att deltagare i somliga fall även
har en forskardel i sin tjänst kan
materialet komma till stor nytta.

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Genomförande
av
projekt med plattform
för kunskapstillgångar
som verktyg

Det finns ett antal situationer där 2019-01-02 företag, andra organisationer och till 2021-12-31
och med individer samarbetar eller
försöker samarbeta med universitet
men det finns en uppenbar fördel med
en plattform utanför universitetet men
i universitetets omedelbara närhet.
Omständigheterna för detta kan vara
vitt skilda, allt ifrån enskilda
uppfinnare vid universitetet som
behöver en tillfällig plattform för
verifiering av idéer till universitetens
behov av en infrastruktur för förvaring
av kunskapstillgångar. I det här
arbetspaketet sker aktiviteter inom
tillhandahållandet av infrastruktur,
nödvändiga administrativa funktioner,
samt lämpliga verktyg för utvärdering
av idéer i tidigt stadium och verifiering
av
möjlighetsdrivna
eller
utmaningsdrivna projekt.

Strukturell
uppbyggnad,
erfarenhetsbaserade
förbättringar
och
behovsdrivna
förändringar

Modellen bygger på att varje projekt i 2019-01-02 - 328 002
sig behöver bära sina egna kostnader, 2021-12-31
vilket innebär att driftskostnaderna
för denna struktur minskar i
framtiden. Vad som är nödvändigt är
dock att bygga processer, skapa
avtalsmallar
och
initiera
kommunikation om denna möjlighet.
Att skapa plattformen, etablera
strukturen och börja bygga relationer
för att möjliggöra och tillgängliggöra
projekthantering är det första steget i
aktiviteten. Här tillkommer även att
skapa ett "införsäljningsmaterial" som
beskriver
syftet,
målgrupp,
möjligheter och de strukturella ramar
som
gäller
för
att
nyttja
projektplattformen
Impact
Accelerator. Under påföljande år är det
förbättringar beroende på i projekten
genererade erfarenheter som kommer
att vara en del av aktiviteten.
Dessutom
tillkommer
de
projektspecifika behov som löpande
uppkommer. Även om dessa delar
uppstår och löses vid de tidpunkter då
de är aktuella kommer även en årsvis
översikt att behöva ske så att mallar är
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uppdaterade,
strukturer
är
organiserade på ändamålsenligt sätt
med mera. Arbetet följer den
utvärdering som årsvis skall ske i sista
delaktiviteten nedan.
Projektrekrytering

Att skapa ett flöde av projekt som 2019-01-02 - 1 640 013
nyttjar plattformen är en utmaning 2021-12-31
och utgångspunkten blir att använda
befintliga
aktörer
i
innovationssystemet och deras delvis
etablerade processer. Det finns
aktiviteter
inom
exempelvis
verifiering av nyttiggörande potential i
tidiga faser som har stort behov av en
plattform. Det finns ett etablerat
system med små medel för att
utvärdera idéer i tidig fas. Ofta hamnar
dessa projekt utan en bra hemvist för
att utföra arbetet och här skulle en
Impact Accelerator kunna fylla rollen.
Andra aktiviteter som härbärgering av
databaser kommer även det att lyftas
och i konkreta fall behöver sannolikt
strukturella funktioner skapas vilket
kräver en planeringsinsats och
genomförande
kapacitet.
Detta
kommer att ske först i samarbete med
resurser på innovationskontoret och
GU Venture där projekt i viss
utsträckning redan genomförs men
inte i tillräcklig volym för att tillgodose
efterfrågan. Förutom detta behövs
även aktiviteter mot aktörer som
Västra Götalandsregionen, Göteborgs
Stad,
institutioner
och
centrumbildningar på Göteborgs
Universitet men även regionala
Högskolor som skulle kunna ha ett
behov av funktionen.

Genomförande

I ett senare skede kan strukturen 2019-01-02 - 984 009
också
fortvarigt
användas
av 2021-12-31
forskargrupper,
centrumbildningar
eller institutioner som en plattform för
förvaltning
och
underhåll
av
kunskapstillgångar som exempelvis
databaser, men även som värd för
tillfälliga projekt som av en eller annan
anledning inte är lämpliga att
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genomföra
vid
universitetet.
Acceleratorn ger här en plattform för
tillfälliga kapacitetsbehov, särskilt i
områden där universitetet inte har
någon traditionell sysselsättningsform
som till exempel projektledning. Ett
fåtal objekt har redan testas för att
undersöka
arbetsformen
och
funktionen med fullgott resultat. Även
denna aktivitet behöver förankras och
etableras hos parter som har behovet
av infrastrukturen. Dessutom kan det
finnas behov av specifika mjukvaror
och användargränssnitt med mera
som blir en förutsättning att leverera
efterfrågad funktionalitet och som inte
är specifikt identifierade ännu.
Arbetsledning och gränssnittet mot
Impact Accelerator bör tillhandahållas
av
detta
projektet
medans
merkostnader i form av mjuk- eller
hårdvaruinvesteringar
behöver
betalas av databasägaren.
och Årligen skall en större genomlysning 2019-01-02 - 328 002
av såväl behovsbild, projektportfölj, 2021-12-31
infrastruktur och funktionalitet ses
över. Kundnöjdhetsundersökning bör
ske löpande som en del av varje
projekt men sammanställningar,
analys och konsekvenser samt
planläggning för hur dessa eventuella
förändringar
skall
genomföras
hanteras i denna delaktiviteten. Vidare
skall detta arbete resultera i material
för kommunikation och spridning för
användande i andra processer inom
projektet. Precis som i aktiviteten ovan
kommer
materialet
och
erfarenheterna att kunna ge input till
forskning i nyttiggörande, innovation
och entreprenörskap. Forskningen
ligger inte som aktivitet i projektet
men genom att deltagare i somliga fall
även har en forskardel i sin tjänst kan
erfarenheterna komma till stor nytta.

Uppföljning
förbättring

Rekrytering
fakulteter
deltagande
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och Högskolor. Det senare täcks delvis
in under Extern kommunikation och
resultatspridning men den interna
kommunikationen är minst lika viktig
och beskrivs under detta arbetspaket.
Det effektivaste sättet att sprida
information och kunskap om Impact
Acceleratorn och dess verksamhet är
genom att skapa goda exempel och att
deltagarna berättar vid olika tillfällen
och forum. Genom att förankring med
ledningen redan är etablerad på ett
antal
institutioner
finns
goda
möjligheter att inom ramen för dessa
fakulteter
sprida
till
övriga
institutioner som ett första steg. Ett
lämpligt forum är institutionsråd och
fakultetsråd där prefekter deltager.
Dessa blir en kanal till ansvariga för
utbildningsprogram
men
även
forskargrupperingar
för
projekt
utanför utbildningen. För maximal
spridning måste även uppsökande
verksamhet genomföras. Inom ramen
för projektet skall som minimum alla
prefekter vid Göteborgs Universitet
informeras.
Genom
goda
ambassadörer från de deltagande
fakulteterna kan på det dessutom
förstärkas inom prefektnätverket. Som
stöttning till kommunikationen skall
lämpligt presentationsmaterial tas
fram och en websida sättas upp som
visar på möjligheterna med Impact
Acceleratorn. I de fall som sekretess
tillåter kan även tryckt broschyrer
med information om genomförda
projekt tas fram. Detta kan till exempel
vara lämpligt i sjukvårdsprojekten där
materialet inte bara blir ett
kommunikationsmaterial
för
spridning av modellen utan även blir
användbart för projektrekryteringen.
Utveckling av process, Impact Accelerator konceptet befinner 2019-01-02 - 1 894 998
modeller och verktyg
sig i tidig utvecklingsfas och har behov 2021-12-31
av att utvecklas och förfinas i metodik
och process men även anpassas efter
nya randvillkor exempelvis i form av
andra ämnesområden och branscher.
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Det finns dock en hel del verktyg,
metoder, processer och erfarenhet i
redan utvecklade aktiviteter inom
forskning och utbildning som allt som
ofta har testats under fiktiva
förhållanden i undervisningen. Dessa
lågt hängande frukter måste minimalt
tydliggöras eller modifieras på ett
relativt rättframt sätt. Ett lite större
arbete är att tillgängliggöra dem,
sannolikt via ett webinterface där
intresserade användare kan få tillgång
och pröva verktygen. Detta arbete är
till största delen av programteknisk
natur för att skapa användarsäkra
gränssnitt och samtidigt ha en
användarvänlig förändringsmiljö för
upphovsmännen. Det finns ett antal
möjliga konceptuella utvecklingssteg
som behöver närmare struktureras,
testas och genomföras i mindre skala
innan de kan lanseras. Detta är tex nya
moduler adresserar andra gap i
innovationsprocesser. I dagsläget
finns i den life science nära miljön tre
identifierade
gap;
i) vårdnära
innovation,
ii)
forskningsnära
innovation och iii) företagsutveckling
av innovation i näringslivet. Dessa tre
gap är de som har fokuserats på under
utvecklingen av konceptet. Vidare
finns det utvecklingspotential i de
verktyg som används för att stärka
kvalitén och som kan delas med andra
miljöer. De tidiga alfa versionerna kan
redan
tillgängliggöras
men
allteftersom
erfarenheter
byggs
genom aktivt användande kan dessa
utvecklas i nya varianter och
förbättras. En konceptuell idé som
kommer att struktureras och testas
inom ramen för aktiviteten är att ta in
personer från näringslivet som en
fortbildningsaktivitet för individer
som
vill
arbeta
med
innovationsutveckling
och
forskningsnära utveckling. Dessa
individer erbjuds möjligheten att
deltaga i verkliga innovationsprojekt
som dels drivs av studenter men även
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projekt i forsknings och vårdmiljön.
Genom att ge individer denna
möjlighet stöttar de studenter med
kunskap från näringslivet i en
mentorsliknande funktion samtidigt
som de skapar broar mellan industrin
och akademin. Möjliga effekter är
samverkansprojekt,
gemensamma
uppfinningar, företagsutveckling för
verkliga behov med mera. Relaisering
av detta koncept kommer att
genomföras geonom att först erbjuda
ett fåtal indivder möjligheten som en
pilot. Om piloten faller väl ut kan en
uppskalning ske, efter att utvärdering
av piloten har genomförts och möjliga
förändringar implementerats. Under
år ett kan således ett fåtal individer,
säg upp till 5 personer, erbjudas
möjligheten. Dessa individer behöver
support från sina arbetsgivare som
alltså
medfinansierar
med
lönekostnaden för deltagarna (inte
inräknat i detta projektets budget).
Deltagarna arbetar på deltid, upp till
halvtid, i specifika projekt i vården
eller forskningen på exempelvis
Universitetsjukhuset.
Efter
att
resultatet utvärdeats i samverkan med
individerna och deras arbetsgivare
kan ett större program skapas om
värdet anses tillräckligt.
Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:
Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:
Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
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Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer i linje med specifika mål



Antal företag som samarbetar i sin innovationsverksamhet
Företagens (produkt- och/eller processinnovativa. 10-249 anställda) utgifter för sin
egen FoU-verksamhet

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

2019
2 791 371

2020
2 791 371

2021
2 750 491

2022
40 880

Totalt
8 374 113

110 447
20 000

110 000
20 000

110 000
20 000

0
0

330 447
60 000

0
1 961 813
4 883 631

0
1 961 813
4 883 184

0
1 932 701
4 813 192

0
29 112
69 992

0
5 885 439
14 649 999

4 883 631
4 883 631

4 883 184
4 883 184

4 813 192
4 813 192

69 992
69 992

14 649 999
14 649 999

2019

2020

2021

2022

Totalt

1 300 000
1 630 000
2 930 000
2 930 000

1 300 000
1 630 000
2 930 000
2 930 000

1 300 000
1 588 000
2 888 000
2 888 000

0
42 000
42 000
42 000

3 900 000
4 890 000
8 790 000
8 790 000

2019
1 953 631

2020
1 953 184

2021
1 925 192

2022
27 992

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

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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Totalt
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2018:2

Bilaga 16

Prioriteringslista, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små-och medelstora företag
Ärendenummer
1

2

Dnr / TVV

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

2018-12-07

Prioritering

20201946 Lokalproducerat i Väst AB /
Lokal meny

5 353 515 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Lokal meny uppfyller
prioriteringsgrunderna (60%).
20201927 Industrial Development Center 9 824 655 Prioriteras
West Sweden AB / Catalyst Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
för smart och hållbar industri
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Catalyst uppfyller
prioriteringsgrunderna (58%).

3

20201937 Connect Väst/ Scale UP

4 868 693 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Scale UP uppfyller
prioriteringsgrunderna (52%).

4

20201945 Industriellt utvecklingscentrum
Halland AB / TEK Catalyst
Halland

2 788 409 Prioriteras
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. TEK Catalyst Halland uppfyller prioriteringsgrunderna väl (50%).

Summa 22 835 272
5

20201886 Business Region Göteborg AB 1 540 699
/ TechCons - nätverk för
teknikkonsulter i
Göteborgsregionen

Summa 24 375 971
Utlyst belopp 26 miljoner

Prioriteras inte
Projektet har bedömts som godkänt av förvaltningsmyndigheten. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. TechCons uppfyller inte
prioriteringsgrunderna (44%)
Projektet har i sin ansökan en vag beskrivning av samarbetet externt utanför sökande organisation
samt att stora delar av kostnaderna i projektet är löner för redan anställd personal. Projektet bedöms i
sin helhet inte som tillräckligt nyskapande i sin nuvarande form.

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 16.1

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Lokal meny
Sökande organisation: Lokalproducerat i Väst AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

1 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Lokal meny
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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Lokalproducerat i Väst AB
Västsverige
20201946
2018:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2019-01-01 – 2021-12-31
Västra Götaland
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Gullspång, Uddevalla,
Skövde, Lysekil, Skara, Kungälv, Lidköping,
Mariestad, Orust, Essunga, Götene, Tjörn, Grästorp,
Vara, Stenungssund, Öckerö, Strömstad
5 353 515
8 030 273
0
13 383 788
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

Projektet riktar sig mot små och medelstora restaurangföretag i Bohuslän och Västra Skaraborg
med syftet att profilera de delregionala områden som områden med attraktiva restauranger med
en ökad profil mot närodlad högkvalitativ mat, som i sin tur leder till en hållbar tillväxt för
branschen och besöksnäringen. Lokal Meny ska genom direkta insatser i små och medelstora
restauranger öka utbudet av närproducerade livsmedel på restauranger och öka deras
affärsutveckling, skapa nya strukturer för kontakter mellan restauranger och lokalproducenter
samt ett ökat intresse bland allmänheten för restaurangbesök kopplat till den lokala
matkulturen. Detta ska leda på lång sikt till att göra ett område mer kulinariskt attraktivt på ett
hållbart sätt.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål. Projektet är väl förankrat i
regionen och är utformat på initiativ av restaurangbranschens organisation Visita och i dialog
med Turistrådet Västsverige som representerar besöksnäringen. Projektet kommer att ha en
koordinerande roll genom att samarbeta med olika insatser och inventera tillgängliga verktyg
inriktade mot deltagande företag som t.ex. ”Språngbrädan”. Projektet ska arbeta med
hållbarhetsaspekter som ett delmål och har en plan för utvärdering kring att alla delar av
projektet tar hänsyn till aspekterna. Sökande organisationen bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling
till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X

X

Meriterande urvalskriterier
0

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

På initiativ av restaurangbranschens organisation Visita och Västra Götalandsregionen inleddes
en dialog med flera intressenter kring möjligheterna att stötta restaurangföretag att utvecklas på
ett hållbart sätt. De små och mellanstora restaurangföretagen har som tjänsteföretag en stor
potential att utvecklas men saknar ofta en strategisk affärsutveckling. Finns det inte tydliga mål
och visioner på längre sikt hos företagen är det svårt att bedriva strukturerat utvecklingsarbete.
Även om det finns en potential att växa och expandera så utnyttjas inte denna i full omfattning
och branschen konstaterar att det oftare blir lösningar som siktar på resultat på kort sikt. Detta
skapar en instabilitet och en sårbarhet för många företag och hämmar möjligheterna till
expansion.
För de större restaurangföretagen är det vanligare med långsiktigt utvecklingsarbete som leder
till expansion och/eller affärsmässig stabilitet. Turistrådet Västsverige arbetar aktivt med att
stötta de vanligtvis större restaurangföretag som inriktar sig mot en internationell marknad.
Målgruppen som projektet riktar sig emot är därför små och mellanstora restaurangföretag,
företrädesvis utanför de största tätorterna. Inom hela restaurangbranschen finns det också ett
problem med kompetensförsörjning. Det är svårt att rekrytera kunnig personal, stor
personalomsättning och många unga lämnar branschen helt efter bara ett par år då de inte ser
möjligheter till karriär och utveckling inom branschen. Problemen med kompetensförsörjningen
medverkar till att flera företag känner en osäkerhet för expansion. Projektet kommer att arbeta
med affärsutveckling och ledarskapsutveckling för att skapa stabilare och mer attraktiva
arbetsgivare.
Projektet kommer också att arbeta med att öka antalet restaurangbesök året runt för att skapa
en stabilare grund för företagen. Som ett led i att öka kvalitén och attrahera fler gäster har flera
restauranger uttryckt ett intresse av att öka utbudet av lokalproducerade produkter på menyn.
Samtidigt har de pekat på att det krävs enkel tillgång och tydliga snabba kanaler för
lokalproducerade produkter för att det ska vara ett intressant alternativ. Projektet ska därför
arbeta med att skapa och tydliggöra kanaler för restauranger som vill köpa lokalproducerade
produkter. En förutsättning för hållbar expansion i restaurangbranschen är ett ökat antal gäster.
Om även områden utanför de största tätorterna ska få ett rikt utbud på restauranger att träffas
och umgås på finns det ett behov av att påverka uteätartraditionen. Att locka inresande besökare
räcker inte för att driva en verksamhet året runt utan det krävs lokala gäster som en grund för
verksamheten. Att profilera och marknadsföra den lokala matkulturen är ett sätt att öka
intresset både bland inresande besökare och boende. Ett större antal kvalitativa restauranger
ökar dessutom attraktiviteten för området både för besökande turister och för boende. Projektet
ska därför arbeta med marknadsutveckling där den lokala matkulturen baserat på lokalt
producerade råvaror.
Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra
Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt
och sysselsättning i regionen. Lokalproducerat stödjer med andra ord livsmedelsproducenter
med affärsutveckling. Projektets verksamhet ska istället rikta sig mot affärsutveckling av

Sida 3 (23)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

restaurangföretag. Mindre restauranger som är intresserade av att utveckla en profil med
lokalproducerade produkter. Affärsutveckling av restauranger är inte Lokalproducerats normala
verksamhet utan projektet är ett försök att stärka de lokala restaurangföretagen och samtidigt
öka andelen lokalproducerade hållbara livsmedel på restauranger.
Det finns i Västsverige många områden som har stark livsmedelsproduktion och bra
restaurangutbud men projektet har valt att rikta sig mot Bohuslän och Västra Skaraborg. Dessa
områden har en stark lokal tradition kring livsmedelsproduktion. För Västra Skaraborg är det ett
stort fokus kring jordbruksprodukter och för Bohuslän ett fokus på fiske och hav. De har också
en stark restaurangnäring. Bohuslän har många väl etablerade restauranger i en stark men
säsongsbaserad besöksnäring, I Västra Skaraborg har det under senare år växt fram allt fler
restauranger med högre ambitioner. Projektet ska för de aktuella områdena ta fram en metod
som ska kunna tillämpas i andra områden i regionen efter avslutat projekt. Projektet har valt att
inrikta insatserna mot begränsade geografiska områden både för att kunna fokusera de
praktiska insatserna men även för att en viktig del av konceptet för projektet är det ska
identifieras en unik gemensam matkultur och tradition.
Skäl:
Små och mellanstora restaurangföretag har en outnyttjad potential att utvecklas. Med hjälp av
affärsutveckling och en ökad koppling till lokalproducerade livsmedel kan utvecklingen ske på
ett hållbart sätt.
Orsaker:
1. Det saknas i många fall kunskap och medvetenhet på ägare/ledare-nivån om potential och
tillvägagångssätt för en expansion av verksamheten
2. Osäkerhet kring kompetensförsörjning av kunnig personal
3. Det saknas både medvetenhet och enkla kanaler avseende lokalproducerade livsmedel
Följder:
1. Utan utveckling har de mindre restaurangerna svårt att attrahera gäster utanför
lokalområdet men även att öka antalet lokala gäster
2. Mindre restaurangföretag utan tydlig profil löper större risk att konkurreras ut
3. Utnyttjas inte lokalproducerade livsmedel minskar hållbarheten i branschen
4. Områden där den lokala matkulturen inte får genomslag får lägre attraktionskraft på
besökare

Omvärld och samverkan
Projektet kommer att adressera en komplex utmaning som berör många aktörer och olika
intressen. Det har därför varit viktigt och nödvändigt att ha många och breda organisationer
involverade i förberedelserna, både för att skapa en förankring men också för att projektet ska
vara relevant. Det är också viktigt för projektets förutsättningar för implementering av resultat,
att samarbetet fortsätter under projektets gång med intressenter och berörda aktörer.
Aktörer som deltagit i uppbyggnaden av projektet: Visita representerar sina medlemsföretag
inom restaurangbranschen. Lokalproducerat i Väst representerar lokalproducenterna via sina
medlemsföretag och har kunskap om distributörer. Turistrådet Västsverige representerar
besöksnäringen och arbetar idag aktivt med att stötta affärsutveckling för de större
restaurangföretagen. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har det politiska ansvaret för
regional utveckling och landsbygdsutveckling. Representanter från båda organisationerna har
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deltagit i planeringsmöten för projektet. Från Västra Götalandsregionen har dessutom deltagit
representanter för olika befintliga affärsutvecklingsfunktioner.
Syftet med projektet är att profilera de delregionala områden som områden med attraktiva
restauranger med en ökad profil mot närodlad högkvalitativ mat som i sin tur leder till en
hållbar tillväxt för branschen och besöksnäringen. Det har genomförts en hel del initiativ på
området, inte minst via olika initiativ stödda av Leader, och det har betonats tidigt att projektet
Lokal meny ska bygga vidare på lärdomar från tidigare insatser. Projektet ska också i de delar
som handlar om affärsutveckling i första hand hänvisa deltagande företag till befintliga verktyg
för företagsutveckling, som t.ex. Västra Götalandsregionens "Språngbrädan".
Restaurangbranschen är en naturlig del av besöksnäringen med en tydlig inverkan på den lokala
och regionala ekonomin. Enligt SCB konsumerar vi idag för drygt 74 miljarder kronor i svenska
hotell- och restaurangtjänster. Om tio år är prognosen en ökning med nära 60 procent, till 116
miljarder kronor. Visita förutspår 100 000 fler heltidsjobb och Kairos Future tror att det årliga
rekryteringsbehovet är cirka 40–50 000 personer fram till 2023. Sedan 2007 har vart femte nytt
jobb i Sverige skapats inom besöksnäringen.
Koppling till Smaka på Västsverige: Projektet Lokal Meny ska skapa förutsättningar för fler
restaurangföretag att nå en standard och ett koncept som är gångbart för att även attrahera
internationella gäster. Turistrådet Västsverige arbetar med konceptet Smaka på Västsverige där
västsvenska restauranger marknadsförs internationellt. Projektet Lokal Meny ska verka för att
fler restauranger i Västsverige ska kunna kvalificera sig för att vara med i Smaka på Västsverige.
På kort sikt är målet de i projektet deltagande företagen men på längre sikt ska det genom
användande av projektets metod vara möjligt även för andra geografiska områden och
restauranger inom Västsverige.
Koppling till Hallands matgille: I projektet genomförs aktiviteter för livsmedelsföretag för att
stötta deras utveckling. Projektet har likheter med det planerade projektet Lokal Meny men
fokus är livsmedelsföretag istället för restauranger. Likheterna ligger mer i att lyfta fram en
regional matkultur för att stimulera boende och besökare till en rikare kulinarisk lokal tradition.
Oavsett olikheterna finns det mycket erfarenheter att hämta från projektet för Lokal meny.
Intressenter i projektet som kommer att vara representerade i styrgrupp eller referensgrupp i
projektet:
 Små och mellanstora restaurangföretag
 Visita - Intresseorganisationer för ovan
 Befintliga affärsutvecklingsfunktioner
 Fackföreningar restauranganställda
 Turistrådet Västsverige
 Besöksnäringen
 Kommuner
 Västra Götalandsregionen
 Länsstyrelsen
 Lokalproducenter av livsmedel
 Distributörer av lokalproducerade livsmedel
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Koppling till det regionala näringslivet
Projektet är inriktat mot att bidra till en Hållbar tillväxt genom en mer resurseffektiv, grönare
och konkurrenskraftigare ekonomi. De små- och mellanstora restaurangföretagen ges genom
affärsutveckling en möjlighet till ekonomisk tillväxt samtidigt som den förbättrade kopplingen
till lokalproducerade livsmedel bidrar till att denna tillväxt sker på ett resurseffektivt och
hållbart sätt. Projektet är baserat på behov som framförts av företag till branschorganisationen
Visita. Baserat på behov och önskemål har ett antal aktörer fört en dialog kring lämpliga
aktiviteter i projektet.
För att projektet ska kunna genomföras måste det identifieras ett antal restaurangföretag som
tillhör målgruppen. Dessa företag kommer att få hjälp att utvecklas inom ramarna för projektet
men kommer också att utgöra testobjekt genom att effekterna av projektets aktiviteter kommer
att utvärderas. Projektet ska inkludera ett antal deltagande företag som har viljan och
potentialen att utvecklas. De måste dessutom omfattas av de kriterier som projektets metod är
avsedd för, små och mellanstora restaurangföretag utanför större tätorter. Under de
förberedande diskussionerna har det funnits intresse hos företag och hos företagens
intresseorganisationer men för att få det önskade antalet deltagande företag måste projektet
vara tydliga i kommunikationen. Företag måste enkelt kunna inse vad de kommer att få ut av ett
deltagande i projektet men de måste också tydligt kunna se vad som kommer att krävas av dom.
Projektet ska också tydliggöra eller skapa kanaler för restauranger att enklare få tillgång till
lokalproducerade livsmedel. Detta medför en involvering av distributörer av lokalproducerade
livsmedel och kommer att kräva en vilja att pröva nya vägar under projektet. Att skapa nya
strukturer och att öppna för flera mindre kunder kommer att ställa nya krav och medföra extra
ansträngningar initialt. Målsättningen är att de nya strukturerna och nya marknaderna ska
underlätta distribution till mindre kunder och skapa en varaktigt ökad efterfrågan på
lokalproducerade produkter. Det är viktigt att projektet kan nå fram med den långsiktiga
visionen och att det finns en förståelse för de steg på vägen som projektet måste ta. Då det idag
är det lönsamt att leverera till större kunder i större tätorter finns det en viss skepsis bland
tillfrågade företag. Målsättningen är att projektet ska ta fram bra kanaler för lönsam distribution
och skapa indikationer på en ökad efterfrågan från restauranger.
För att projektet ska vara lyckat på lång sikt krävs det också att intresset bland allmänheten för
att äta och umgås på restaurang fortsätter öka, även på mindre orter. Det är också viktigt att
intresset för att äta hållbart, närodlat, lokalproducerat fortsätter att öka så att det blir en tydlig
konkurrensfördel att profilera sig för restauranger inom detta. Projektet kommer att genomföra
aktiviteter för att stimulera denna utveckling men är även beroende av att den nuvarande
utvecklingen håller i sig.
För besöksnäringen i ett område är det viktigt att det finns flera kvalitativa restauranger. Det gör
ett område mer intressant att besöka och återbesöka. Om restaurangerna dessutom gemensamt
marknadsför en lokal matkultur så kan det öka antalet besökare. Besöksnäringen är en viktig
näringsgren med stor potential att utvecklas. Lockas fler besökare till ett område finns det
möjlighet för många företag att öka omsättningen.
Fler kvalitativa restauranger ökar även attraktiviteten gentemot boende i området och för
potentiella inflyttande. Eftersom många områden idag i Västsverige kämpar med utflyttning och
företagen har svårt att attrahera kompetens är det viktigt att restauranger i dessa områden kan

Sida 6 (23)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

få större möjlighet att utvecklas för att bidra till kulturutbudet och erbjuda trevliga mötesplatser
som bidrar till en ökad attraktivitet för området.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål

Det övergripande målet med projektet är att göra ett område mer kulinariskt attraktivt på ett
hållbart sätt genom ett ökat utbud av närproducerade livsmedel på restauranger.
Projektmålet:
Projektet ska skapa en samling av relevanta affärsutvecklingsmetoder för små och mellanstora
restauranger, nya strukturer för kontakter mellan restauranger och lokalproducenter samt ett
ökat intresse bland allmänheten för restaurangbesök kopplat till den lokala matkulturen.
Projektet ska även lyfta företagen till exportmognad för att kunna ingå i Smaka på Västsverige
efter projektets slut.
Delmål 1:
Affärsutveckling, stötta ett antal restauranger i utveckling av deras affärsmodell och expansion.
Baserat på analysen och den lokala profilen kommer projektorganisationen att inleda en dialog
med restaurangföretag som faller inom målgruppen. Baserat på intresse och lämplighet kommer
ett antal företag att erbjudas deltagande i projektet. Under projektet ska alla deltagande företag
ha upprättat en individuell utvecklingsplan där de ska ha påbörjat minst två åtgärder.
Delmål 2:
Distribution, identifiera och bearbeta brister i kontakter och samverkan mellan restauranger
och lokala producenter. Här startar arbetet med att göra en analys av intresset för att använda
lokala produkter på lokala restauranger. Det kommer då att inriktas mot restaurangföretag som
idag använder sig av lokalproducerade produkter och restauranger som inte gör det. Vad styr
deras val, vad upplever de som hinder, vad ser de själva som potential. Analysen kommer också
att omfatta producenter och leverantörer för att hitta vad som styr leveranser och
marknadsföring av olika produkter. Målet med analysen är att kunna identifiera hinder och
komma med förslag på nya strukturer för att motverka dessa brister. Under projektet ska en
plan tas fram som underlättar för lokala restauranger att handla lokalproducerade produkter.
Planen ska vara utarbetad i samarbete med producenter, distributörer och restauranger. I
dialogen med distributörer inför projektet så stod det klart att olika förändringar av
distributionskedjan för livsmedel skulle vara för omfattande för projektet Lokal meny.
Distributörerna insåg däremot själva att det fanns brister i dagens system som kunde bli bättre
på att tillgodose framförallt mindre restaurangers behov. Distributörerna var öppna för att
pröva nya lösningar om projektet kunde ta fram affärsmodeller som visade på ekonomisk
hållbarhet och som öppnade upp för fler mindre kunder. Projektet har därför inte avsatt en
budget för att genomföra förändringar i distributionen, det är upp till marknadskrafterna att
styra det valet. Projektet har däremot budget för att ta fram lösningar och att genomföra
simuleringar för att skapa och presentera ett relevant beslutsunderlag för distributörerna för att
förändra sin verksamhet.
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Delmål 3:
Marknadsutveckling, öka mängden restaurangbesökare genom en ökad medvetenheten bland
boende och besökare om den lokala matkulturen. Med utgångspunkt i den inledande analysen
och den tänkta profilen kommer även intresset från framtida potentiella restaurangbesökare att
undersökas. Vad vill de se i restaurangernas utbud och i vilken utsträckning skulle olika initiativ
öka deras intresse att besöka restauranger oftare. Analysen riktas speciellt mot att utreda
intresset kring lokalproducerade menyer och medvetenheten om den lokala kulinariska
traditionen. Baserat på analysen och det tänkta konceptet identifieras de brister och utmaningar
som bör åtgärdas för att öka intresset och medvetenheten hos potentiella restaurangbesökare
och sammanställs i en åtgärdsplan. Under projektet ska det skapas en åtgärdsplan för
marknadsutveckling där åtminstone två åtgärder genomförts under projektet.
Delmål 4:
Förutom de tre delmålen kommer projektet även att arbeta med de horisontella kriterierna som
ett horisontellt mål i alla aktiviteter. Som ett övergripande mål för projektet ligger att öka
konsumtionen av lokalproducerade livsmedel. En ökad konsumtion av lokalproducerat är en
viktig del av att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion. Projektet kommer också att arbeta
med att jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling vilket ska genomsyra alla delar av
projektet. Mål för projektet är att rekrytering av personal och deltagande företag ska ske med
jämställdhet i fokus. Alla samlingar och events som genomförs ska ta hänsyn till tillgänglighet
och likabehandling. Uppföljning och utvärdering av projektet ska beakta i vilka mån alla
aktiviteter uppfyllt även projektets horisontella mål.

Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är restaurangföretag, företrädesvis i mellansegmentet där det
finns en önskan och potential att utveckla verksamheten. Fokus är restauranger som ligger på
landsbygden eller mindre tätorter och projektet har för avsikt att rikta sig mot två specifika
delregionala områden för att utvärdera metod och effekter. Tanken är att det ska delta ca 30
företag från respektive delregioner. Det finns i Västsverige många områden som har stark
livsmedelsproduktion och bra restaurangutbud men projektet har valt att rikta sig mot Bohuslän
och Västra Skaraborg. Projektet ska ta fram en metod som ska kunna tillämpas i andra områden
i efter avslutat projekt.
Restaurangföretagen ska rekryteras till projektet under den inledande fasen. Urvalskriterier är
potential att utvecklas, egen ambition, intresse för hållbar lokalproducerad meny. Fokus ska
vara restauranger som har en potential och en vilja att utvecklas. Företagen ska också ha ett
intresse av att utveckla sin meny och öka användningen av lokalproducerade produkter. Utifrån
den beskrivna profilen så kommer branschorganisationer och andra intressenter att beredas
möjlighet att föreslå företag. Representanter för näringsliv och besöksnäring i de aktuella
kommunerna kommer också att tillfrågas efter lämpliga kandidater. Information om projektet
och erbjudande om deltagande kommer också att riktas till restauranger inom områdena.
Respektive områdes referensgrupp kommer att göra en prioritering och styrgruppen kommer
att besluta om vilka företag som ska delta i projektet. Eftersom stora delar av affärsutvecklingen
av företagen är individuellt anpassade kommer de deltagande företagen att kunna ha stort
inflytande över sina aktiviteter i projektet.
Den sekundära målgruppen är andra geografiska områden som vill stärka restaurangnäringen
och profilera sin kulinariska profil med hjälp av resultaten från projektet. Projektet kommer att
ta fram lämpliga metoder för att utveckla restauranger och stimulera en starkare koppling till
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den lokala/regionala matkulturen. Projektet kommer att utvärdera och tillgängliggöra resultatet
så att efter avslutat projekt ska metoden kunna användas i fler områden som vill uppnå samma
effekter. Den externa kommunikationen i projektet ska till stor del vara inriktad mot att
informera andra områden om möjligheterna att använda projektets metod.
En annan sekundär målgrupp för projektet är distributörer av lokalproducerade livsmedel.
Projektet kommer att genomföra ett antal aktiviteter för att höja restaurangernas intresse för
lokalproducerade produkter. Ökar efterfrågan så påverkas framförallt distributörerna och de
har en möjlighet att höja sin omsättning om de kan svara upp mot de behov som restaurangerna
har. Representanter för distributörerna kommer att sitta med i projektets referensgrupp och de
kommer också att vara involverade i delmål 2.
Urvalet bestäms av projektets styrgrupp efter förslag från projektorganisationen.
Referensgruppen kommer att ges möjlighet till input på förslaget.

Förväntat resultat vid projektavslut

Delmål 1 Affärsutveckling
Under projektets tid så ska alla deltagande företag ha påbörjat utvecklingsarbetet av respektive
företag enligt den handlingsplan som upprättats. Målet med projektet är att vid projektets slut
fördelarna och potentialen för företagen framgår så tydligt att det finns en stor vilja bland dessa
att arbeta vidare enligt handlingsplanen även efter projektet.
Delmål 2 Distribution
Projektet kommer att arbeta med de utmaningar och brister som idag bromsar användandet av
lokalproducerat. Aktiviteterna i projektet kommer att skapa nya strukturer och samarbeten som
underlättar för restauranger att ha mer lokalproducerat på menyn. Resultatet från projektet
kommer att vara att restauranger får det enklare att ha mer lokalproducerade livsmedel på
menyn även i framtiden.
Delmål 3 Marknadsutveckling
Projektet ska öka medvetenheten om den lokala matkulturen och möjligheten att äta
lokalproducerat på restaurang. Projektet ska bidra till att skapa ett starkare varumärke kring
den lokala matkulturen och därigenom också öka efterfrågan.
Delmål 4 Horisontella kriterier
Projektet ska öka andelen lokalproducerade livsmedel på restaurang vilket i sin tur bidrar till en
ekologisk hållbarhet. Alla aktiviteter i projektet ska ha tagit hänsyn till jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling. Ur ett tillgänglighetsperspektiv ska projektet ha säkrat att
såväl kommunikation och lokaler för event varit tillgänglighetssäkrade. Det innebär att platser
för de olika evenemangen tagit hänsyn till personer med funktionsvariationer genom att säkra
audiovisuella hjälpmedel som exempelvis en så enkel sak som mikrofoner men också i att själva
lokalen behöver ska ha varit tillgänglighetsanpassade. Projektet ska ha upprättat en checklista
för både kommunikation och arrangemang av eventen för att säkra detta.
För att mäta ökningen av andelen lokalproducerade livsmedel på menyn ska det i början av
projektet genomföras en inventering av de deltagande företagens meny. Denna inventering
kommer användas som en baseline att jämföra med ytterligare en inventering av läget i slutet av
projektet. Skillnaden mellan dessa inventeringar kommer att ge en indikation på hur mycket ett
genomförande av konceptet medverkar till ökning av lokalproducerat på menyn och en hållbar
utveckling. För att mäta hur väl mål 1 och 2 uppfylls på lång sikt är det relevant att mäta
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förändring i omsättning, vinst och antal anställda för de deltagande företagen. Det är dock
orealistiskt att tro att det kommer skett några större förändringar under projektets gång på
grund av den korta projekttiden. För att bättre mäta förutsättningarna för måluppfyllelse ska det
därför genomföras mätningar av förändringen i attityd hos de deltagande företagen. För mål 1
kommer det att mätas på skillnad i inställning till utvecklingen av deras verksamhet och för
delmål 2 hur lätt företagen upplever det är att köpa lokalproducerade produkter. För delmål 1
kommer det också att mätas kvantitativa mål i form av att alla företag ska ha upprättat en
handlingsplan, alla företag ska ha genomfört minst aktivitet enligt handlingsplan.
För de delar som handlar om jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling ska det ske en
utvärdering kring att alla delar av projektet har tagit hänsyn till dessa aspekter. För att projektet
ska ha uppnått målet ska hänsyn tagits vid alla evenemang, all kommunikation och
tjänstetillsättning. Det ska dessutom ha upprättats checklistor som säkerställer och underlättar
för projektorganisationen att följa upp att rätt åtgärder genomförs.

Förväntade effekter på lång sikt
De viktigaste effekterna av projektet är en ökad mängd restaurangbesök till väl affärsutvecklade
restauranger och en förenklad tillgång till lokalproducerat. Detta medför ökad lönsamhet och
expansion på ett hållbart sätt för restauranger i området. Genom detta så uppnås det
övergripande långsiktiga målet med att utveckla lokala restauranger och göra ett område mer
kulinariskt attraktivt på ett hållbart sätt genom ett ökat utbud av närproducerade livsmedel. En
ökad mängd kvalitativa restauranger ökar även områdets attraktivitet, för både besökare och
boende.
Effekterna av projektet bidrar också till att uppfylla Västra Götalandsregionens och
Länsstyrelsens mål i Klimat 2030 där ett av fyra fokusområden är Klimatsmart och hälsosam
mat. Inom fokusområdet nämns specifikt att andelen lokalproducerat ska öka.
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Större marknad för biobaserade material och drivmedel, tjänster och cirkulära varor och design
för en hållbar livsstil.
Den ökande efterfrågan på lokalproducerade livsmedel från restauranger medför även ökad
omsättning för distributörer och producenter. Projektet har också bidragit till att företagen
inkluderar hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling i deras dagliga verksamhet
i större utsträckning.
Effekterna från projektet kommer att vara synliga i första hand i de två deltagande områdena.
Syftet med projektet är dock att den samling av relevanta affärsutvecklingsmetoder som använts
ska vara en vägledning för arbetet med restauranger även i andra områden. Även strukturer för
kontakter mellan restauranger och producenter samt metoder för en ökad medvetenhet bland
allmänheten ska kunna överföras till andra områden. Projektet kommer att bjuda in aktörer från
andra områden till testarenan och mässan för att öka intresset. På lång sikt förväntas därför
projektet medföra motsvarande effekter även i andra områden.
Projektorganisationen kommer att vara knuten till Lokalproducerat i Väst. Projektet ska ta fram
en metod för att arbeta med restaurangföretag för att dessa ska utvecklas på ett hållbart sätt
som också ökar intresset för lokal matkultur. Genom påvisande av bra projektresultat kommer
det att finnas ett intresse från andra geografiska områden att genomföra liknande åtgärder. Det
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finns då också ekonomiska intressen från restauranger, besöksnäringen och lokala producenter
som kan vara med att finansiera aktiviteter utan projektstöd. Det finns också en upparbetad
kompetens inom Lokalproducerat i Väst om lämpliga affärsutvecklingsmetoder och färdiga
koncept för aktiviteter som ger bäst effekt. Kombinerat ger detta möjligheter Lokalproducerat i
Väst att genomföra Lokal meny inom flera områden regionalt men även i förlängningen
nationellt. Finns det ett koncept, kompetens och intresse hos målgruppen behövs det inte
tillföras stora resurser.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektägare ska vara Lokalproducerat i Väst (LPiV). Denna organisation har ett starkt naturligt
kontaktnät med lokalproducenter men också goda kontakter med distributörer och kunder i
form av restauranger. De arbetar idag med affärsutveckling men då främst gentemot
producenter. LPiV har en stor vana att som organisation bedriva olika former av
utvecklingsprojekt. LPiV är ett aktiebolag som ägs av föreningen Livsmedel i Väst där Västra
Götalandsregionen, LRF och Länsstyrelsen är viktiga aktörer.
I styrgruppen kommer projektet att samla ett antal aktörer och intressenter som har kunskap
inom området och som har till uppgift att styra projektet så att målen uppfylls. Viktiga
organisationer i styrgruppen är Turistrådet Västsverige, Visita, Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen. Flera av dessa har vana med att arbeta med affärsutveckling gentemot
restauranger och företag men är även viktiga för implementeringen av metoden efter
projekttiden. För att ytterligare säkerställa projektets relevans kommer det att tillsättas två
referensgrupper. Det kommer att finnas en referensgrupp per område och där ska det finnas
representanter för restaurangbranschen, lokalproducenter och besöksnäringen. Deras uppgift är
att följa projektet och övervaka så att projektet är relevant och att dessutom komma med
feedback och inspel till projektet.
Projektpersonalen ska vara anställd av Lokalproducerat i Väst. Förutom projektledaren så
kommer det att vara två koordinatorer med inriktning affärsutveckling restaurang och
marknadsföring besöksnäring. Dessa positioner kommer att besättas med personal som har rätt
kompetens för respektive uppgift. Projektorganisationen kommer att bestå av:
- Projektledare 100%
- Projektadministratör 40%. Projektadministratörens viktigaste uppgift är att stötta
projektledaren med framförallt arbetet kring dokumentation, rapportering och annat
administrativt arbete. Administratören har även en viktig del i uppföljningsarbetet i
projektet och att förse den externa utvärderaren med uppgifter.
- Kommunikatör 75%
- Koordinator affärsutveckling 100%
- Koordinator marknadsutveckling 100%
- Projektekonomfunktionen kommer att vara en extern aktör eftersom Lokalproducerat i
Väst idag har extern ekonomisk administration. Resurserna avsatta för extern aktör
motsvarar tidsmässigt en tjänst kring 25%. Projektorganisationens olika roller beskrivs
noggrannare under avsnitt 7. Aktiviteter.
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Arbetssätt

Projektet ska arbeta med Resultatbaserat arbetssätt. Projektet utgår från de önskade långsiktiga
effekterna när mål, resultat och aktiviteter planeras. Det resultatbaserade arbetssättet innebär
att för att uppnå förväntade effekter finns det ett behov att projektet kan uppvisa konkreta
resultat och en positiv trend. Projektet ska skapa ett ökat intresse inom området bland
restauranger, kommuner och allmänheten för den lokala matkulturen och öka antalet gäster på
restauranger med lokal meny. Ökar intresset och antalet gäster så skapas en hållbar ekonomisk
utveckling för restauranger. Ett ökat antal gäster till restauranger som premierar
lokalproducerade produkter skapar en ekologiskt hållbar utveckling. Ett ökat intresse för
områdets matkultur och höjd kvalité på restauranger skapar ett ökat intresse och värde bland
turister att besöka området. Projektet ska genomföra aktiviteter som skapar dessa förväntade
utvecklingar. Baserat på analyser och problemformuleringar ska projektet skapa en metod som
inkluderar affärsutveckling av restaurangföretag, underlätta inköp av lokalproducerade
livsmedel, marknadsföra en lokal matkultur.
Projektet inleder affärsutvecklingen med en intervju med deltagande företag. För alla
deltagande företag skapas en handlingsplan baserat på deras behov och ambition. I möjligaste
mån kommer projektet att använda befintliga verktyg som redan tillhandahålls för
affärsutveckling. Västra Götalandsregionen finansierar flera olika initiativ och Språngbrädan är
exempel på ett sådant verktyg. Projektorganisationen och speciellt koordinatorn för
affärsutveckling kommer att inventera och kategorisera tillgängliga verktyg. Projektet kommer
att i ett tidigt skede initiera en dialog med ansvariga myndigheter och organisationer för aktuella
verktyg. Språngbrädan är en unik och beprövad process som syftar till att på ett snabbt och
genomtänkt sätt öka företagets tillväxt. Språngbrädan ger tillgång till en behovsanpassad
kompetenspanel, med lång näringslivserfarenhet, såsom aktörer för tillväxtkapital, affärs- och
patent- jurister, marknads- och managementkonsulter samt ledare från framgångsrika
entreprenörsföretag. Deltagarna tränas i att presentera din affärsplan och får hjälp att förpacka
ditt erbjudande så att du kan kommunicera mer effektivt med marknadsaktörer och finansiärer.
Projektet ska även arbeta med Lärande utvärdering. Projektet ska engagera en extern
utvärderare som ska genomföra löpande utvärderingar. Utvärderingar planeras till några
nyckelpunkter i projektet och resultaten kommer att presenteras för styrgruppen som
vägledning för att avgöra om projektet är på rätt väg för att nå uppsatta resultat. Styrgruppen
har genom detta arbetssätt en ökad möjlighet att styra och justera projektet mot uppsatta mål.
Genom löpande utvärdering kan projektet påverka aktiviteter tidigt för att öka sannolikheten att
målen nås. Utvärderaren ska även besitta en kompetens att utvärdera de horisontella kriterierna
och ha ett tydligt uppdrag avseende projektets prestation inom området. Genom detta kan
projektet få stöd i de här frågeställningarna och bli uppmärksamma på mönster eller strukturer i
projektets aktiviteter som kan vara begränsande för måluppfyllelsen.
Projektet kommer att arbeta med kontinuerlig uppföljning. Det är av stor vikt att det sker en
kontinuerlig och detaljerad uppföljning av projektets aktiviteter. Om projektets metod ska
kunna ligga till grund för en fortsatt satsning på utveckling av restaurangföretag måste det
utrönas vilka delar som bidrar med positiva effekter och vilka som inte gör det. Det räcker inte
med att enbart utvärdera hur väl projektet uppfyllt målsättningarna utan alla aktiviteter måste
kontinuerligt följas upp i detalj för att lämpliga justeringar ska kunna göras. Ansvaret för
uppföljning av projektet ska spridas bland projektpersonalen men huvudansvaret ligger dock på
projektledare. Projektet ska organisera rutiner, checklistor för uppföljning och tillse att det finns
en rapporteringsplan för resultaten.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Ansvarig för aktiviteten är
kommunikatören som kommer att
rapportera tillbaka till projektledare
och vid behov styrgruppen.
Kommunikatören ska vara anställd av
projektägaren och arbeta 75% under
hela projektet. Hela
projektorganisationen är dock
involverade i olika delar av
aktiviteten. Projektet kommer att
arbeta efter en kommunikationsplan
som anger hur och genom vilka
kanaler olika typer av information ska
spridas. Alla i projektet ska vara
medvetna om
kommunikationsplanen. Extern
kommunikation och resultatdelning
är en viktig aktivitet i projektet för att
uppnå mål men framförallt för att
uppnå de förväntade effekterna. Den
första tiden av projektet är arbetat
inriktad mot att sprida information
om projektet, att det startat och vilka
målsättningarna är med projektet.
Målet är att skapa en nyfikenhet och
ett intresse bland intressenter att följa
projektets utveckling. Verktyg i detta
arbete är framförallt spridning inom
nätverk men även sociala medier.
Under motsvarande period ska det
genomföras en rekryteringskampanj
gentemot potentiellt lämplig företag.
Det finns redan innan projektet ett
grundintresse bland företag att delta
men det krävs spridning av ett tydligt
erbjudande för att företag ska kunna
ta ställning. Som verktyg ska det
användas i första hand befintliga
nätverk men även uppsökande
kontakter baserade på
rekommendationer från
branschorganisationer och
kommuner. Under senare delar av
projektet ska fokus ligga på att sprida
information och resultat från
projektet och dess aktiviteter.
Målgruppen för informationen är
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

intressenter och syftet är att stimulera
flera att använda sig av den metod
som tas fram i projektet. Verktyg är
framförallt sociala medier, nyhetsbrev
och nätverk men projektet öppnar
även för möjligheter till
presentationer på mässor och andra
event. En annan viktig uppgift i
aktiviteten är att sprida information
och kunskap till allmänheten om det
lokala matkulturkoncept som
respektive område arbetar med.
Syftet är att stimulera ett intresse för
lokalproducerat på menyn och ett
ökar intresse matkultur på
restaurang. Målet är att öka antalet
restaurangbesök både bland boende
och besökare. Verktyg ska vara att
skapa ett medialt intresse för
projektet och att genomföra en
matmässa där koncept, restauranger
och producenter visar exempel på det
lokala matkulturkonceptet. Som
avslutande aktivitet i projektet ska det
genomföras en slutkonferens där hela
projektets resultat presenteras för
intressenter. Syftet är att öka intresset
från fler områden att använda sig av
projektet och att fler restauranger i de
aktuella områdena ansluter sig.
Verktyg är riktade inbjudningar i god
tid relevanta aktörer.
Avslutsarbete

Endast administrativt arbete,
projektets aktiviteter i övrigt har
avslutats. Utvärdering och avslut av
projektet, samt sammanställning av
slutrapport. Projektledaren är
ansvarig och arbetar tillsammans med
administratör och ekonom för att
sammanställa nödvändig
dokumentation. Projektet genomför
under denna fas inga andra aktiviteter
och det är endast personalen som
nämns ovan som är aktiva.

2021-09-01 2021-12-31

246 255

Utvärdering och
lärande

En extern utvärderare kommer att
anlitas i projektet. Utvärderaren

2019-03-01 2021-08-31

844 535
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kommer att utveckla en
utvärderingsplan i samarbete med
projektledaren. Utvärderingsmetoden
som ska användas är lärande
utvärdering och avsikten är att starta
upp detta arbete tidigt under
projektet. Utvärderarens uppgift är
utifrån ett konstruktivt men
granskade förhållningssätt skapa
förutsättningar för att projektet ska
nå de fastställda resultat och effekter
som satts. Under processen ska
utvärderaren, baserat på en
detaljerad utvärderingsplan,
genomföra ett antal schemalagda
utvärderingar av projektets
verksamhet. Utvärderarens roll är att
kontrollera hur väl projektets
aktiviteter medverkar till att uppnå
uppsatta mål och effekter. Detta
omfattar även de horisontella målen
för projektet kring hållbar miljö,
jämställdhet, tillgänglighet och
likabehandling. Mottagare av
utvärderingsresultat och rapporter
Återföring av utvärderingsrapporter
kommer att ha flera mottagare i
projektet men den centrala
rapporteringen sker gentemot
styrgruppen. Utvärderingen kommer
att ge ett underlag för
projektstyrningen och särskilt då
kring hur arbetet med projektet mot
dess uppsatta mål fortlöper. Det
innebär också att det för
projektledaren kommer kunna
fungera som ett underlag i
rapportering till ERUF samt att bidra
till underlag för den externa
kommunikationen.
Utvärderingsarbetet ska även utgöra
underlag för bedömning av nytta vid
implementering i ordinarie
verksamhet.
Inventering/analys
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I början av projektet genomförs en
fördjupad inventering och analys av
produkter och matkultur för det
aktuella området. Ska det ske en
utveckling av företagen mot en viss
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lokal profil så måste det vara tydligt
vilka produkter och matkultur denna
ska bygga på. Inventeringen kommer
att göras av projektorganisationen i
nära samarbete med den
referensgrupp som upprättas för
området. Referensgruppen ska
omfatta representanter för områdets
restaurangbransch, lokalproducenter
och besöksnäring. Det är upp till
referensgruppen att peka ut
huvuddragen för områdets profilering
och upp till projektet och deltagande
företag att omsätta denna i detalj.
Affärsutveckling
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Baserat på analysen och den lokala
profilen kommer
projektorganisationen att inleda en
dialog med restaurangföretag som
faller inom målgruppen. Baserat på
intresse och lämplighet kommer ett
antal företag att erbjudas deltagande i
projektet. Urvalet bestäms av
projektets styrgrupp efter förslag från
projektorganisationen.
Referensgruppen kommer att ges
möjlighet till input på förslaget. För de
företag som valts ut som deltagare i
projektet ska det genomföras en
individuellt anpassad
affärsutveckling. De aktuella
åtgärderna ska baseras på varje
företags individuella behov och
ambitioner. Gemensamt för alla
företag är en inledande intervju med
affärsutvecklare för att skapa en
individuell handlingsplan. De
aktiviteter som planeras i
handlingsplanen ska i möjligaste mån
använda sig av befintliga verktyg för
affärsutveckling, som t.ex.
Språngbrädan. I det fall det krävs
specifika åtgärder kommer projektet
att ha egna resurser för
affärsutveckling. Vid fyra tillfällen per
område ska dessutom några personer
från respektive företag bjudas in till
seminarium/workshop som
genomförs gemensamt för alla
företag. Syftet är att öka den

2019-01-01 2021-08-31
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gemensamma kunskapen men också
att lära av varandra och utbyta idéer.
Representanter för företagen vid
dessa tillfällen kan vara ägare, ledare
eller nyckelpersoner. Under
planeringen av projektet har
diskussioner förts kring hur
restaurangnäringens förutsättningar
och möjligheter ska kunna hanteras
på ett bra sätt - både i dess roll som
jobb- och integrationsmotor för
samhället i övrigt men också i de
utmaningar som gäller till exempel
jämställdhet och sexuella trakasserier
och kränkningar. Inom ramen för
arbetet med affärsutveckling
integreras en särskild del som rör
jämställdhet, tillgänglighet och
likabehandling utifrån det lilla och
medelstora företagets perspektiv ¿ det
kan röra attraktivitet som
arbetsgivare, tillgängliga lokaler och
arbetet mot kränkningar och sexuella
trakasserier. Här har Visita som
branschorganisation erfarenhet från
bland annat kampanjen #nolltolerans
som kan utnyttjas i projektet.
Naturligt blir också att ha med just
dessa aspekter kring attraktivitet som
arbetsgivare som ett tema under
enskilda seminarium som planeras för
ledare, ägare och annan
nyckelpersonal.
Ledarskapsutveckling
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En viktig del av projektet är att stärka
ledningsfunktionen i de deltagande
företagen. En stor utmaning för
branschen är kompetensförsörjningen
och då är det extra viktigt att
företagen kan visa att de är stabila och
bra arbetsgivare. En viktig
förutsättning för att kunna vara en
bra arbetsgivare är att det finns
duktiga ledare som kan svara mot
personalens behov utan att åsidosätta
effektiviteten. Projektet kommer att
genomföra ett antal seminarier
riktade mot ägare, chefer och ledning i
de deltagande företagen.

2019-09-01 2021-08-31

297 919

version 1.0 160222

Distribution och köp
av lokalproducerat

I aktiviteten startar arbetet med att
göra en analys av intresset för att
använda lokala produkter på lokala
restauranger. Det kommer då att
inriktas mot restaurangföretag som
idag använder sig av
lokalproducerade produkter och
restauranger som inte gör det. Vad
styr deras val, vad upplever de som
hinder, vad ser de själva som
potential. Analysen kommer också att
omfatta producenter och leverantörer
för att hitta vad som styr leveranser
och marknadsföring av olika
produkter. Målet med analysen är att
kunna identifiera hinder och komma
med förslag på nya strukturer för att
motverka dessa brister. De förslag
som referensgrupp och styrgrupp
anser vara mest lämpliga kommer
projektet att arbeta vidare med för att
testa och utvärdera under projektet. I
ett första stadie kommer relevanta
lösningar att testas teoretiskt och när
möjligt via simuleringar. Detta
stadium har som mål att skapa ett
bättre underlag för att avgöra vad
som är praktiskt genomförbart. För de
bästa förslagen kommer projektet att
inleda en dialog med distributörer för
att påverka dessa att testa några av de
nya förslagen under projektet. Det
handlar om att djupare analysera
både restaurangernas behov av
tillgänglighet till lokalproducerade
produkter och distributörernas
utmaningar i att leverera enligt
restaurangernas önskemål. Se även
svaret ovan. Projektet kommer inte
att finansiera tester av nya
distributionssystem, projektet
kommer istället på att presentera
alternativa lösningar för distributörer
och visa på affärsmodeller med
ekonomisk hållbarhet. Projektet ska
följa upp och utvärdera de insatser
som görs.

2019-04-01 2021-08-31

Testarena

Testarenan är en mötesplats mellan
restaurangföretag, distributörer och

2020-10-01 2021-08-31
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producenter. Testarenan genomförs
som ett antal testkök där produkter
och olika rätter som är en del av
områdets matkulturkoncept provas.
Mötena genomförs som workshops i
köksmiljö där olika gästkockar bjuds
in för att skapa inspiration och skapa
nytänk inom ramarna för konceptet.
Syftet är att öka kunskaperna om vad
som produceras lokalt och öka
medvetenheten om den lokala
matkulturen bland all aktörer. Ett
annat syfte är att försöka höja
kvaliteten och öka attraktiviteten på
menyerna genom att optimera
produkter/koncept/kompetens och
samtidigt tänka nytt och kreativt. Ett
tredje syfte är att genom möten skapa
nya informella strukturer mellan
aktörerna som i sin tur kan leda till
nya samarbeten och innovationer.
Marknadsutveckling Lokal matkultur
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Med utgångspunkt i den inledande
2019-03-01 analysen och den tänkta profilen
2021-08-31
kommer även intresset från framtida
potentiella restaurangbesökare att
undersökas. Vad vill de se i
restaurangernas utbud och i vilken
utsträckning skulle olika initiativ öka
deras intresse att besöka restauranger
oftare. Analysen riktas speciellt mot
att utreda intresset kring
lokalproducerade menyer och
medvetenheten om den lokala
kulinariska traditionen. Analysen
kommer att ligga till grund för hur
konceptet kring hållbar
lokalproducerad mat på menyn
lämpligast ska lanseras för det
aktuella området. Baserat på analysen
och det tänkta konceptet identifieras
de brister och utmaningar som bör
åtgärdas för att öka intresset och
medvetenheten hos potentiella
restaurangbesökare och sammanställs
i en åtgärdsplan. Undersökningen och
åtgärdsplan genomförs av
projektorganisationen men kommer
att ske med hjälp av extern expertis
inom besöksnäring och
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marknadsundersökning. Västsvenska
turistrådet bidrar med kompetens
kring utformandet av uppdraget och
bedömning av åtgärdsplan. För att
förverkliga åtgärdsplanen och
uppfylla delmålet ska projektet
genomföra ett antal aktiviteter inom
det aktuella området. Olika former av
information och marknadsföring ska
genomföras, riktad till både boende
och potentiella inresande besökare.
De deltagande restaurangföretagen
ska bland annat genomföra en mässa
där de presenterar sina
lokalproducerade menyer och
marknadsför den regionala/lokala
mattraditionen.
Mässa Lokal meny

För att marknadsföra det lokala
matkulturkonceptet inför
sommarsäsongen 2021 så ska det
genomföras en mässa under våren.
Målgruppen för mässan är boende
inom området men budskapet ska
även spridas till potentiella besökare.
Ett sekundärt mål är att öka
medvetenheten och kunnandet om
projektet och dess syfte till
intressenter. Riktade inbjudningar ska
därför skickas till relevanta
turistaktörer och till intressenter. På
mässan kommer de deltagande
restaurangföretagen visa exempel på
det lokala matkulturkonceptet.
Mässan ska även tydligt visa
bakgrunden för matkulturen och
kopplingen till den lokalproducerade
råvaran. Syftet med mässan är att
stimulera fler restaurangbesök
baserat på matkulturkonceptet.
Tidpunkten är vald för att bättre
kunna utvärdera effekter under
sommaren 2021.

2021-01-01 2021-06-30

374 255

Projektledning

För övergripande och strategisk
styrning av projektet etableras en
styrgrupp med representanter från
projektets samverkanspartners och
med projektägaren som ordförande.
Styrgruppen träffas 1-2 gånger per

2019-01-01 2021-12-31

1 737 531

Sida 20 (23)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

halvår och ska ha en balanserad
sammansättning avseende kön och
bakgrund. En viktig funktion för
gruppen är att säkerställa att det finns
god förankring för projektet i de
deltagande organisationerna.
Ledamöterna i styrgruppen är
personer i ledande befattning inom
berörda verksamheter med möjlighet
att fatta strategiska beslut om
projektet, t ex i de fall förändringar av
projektplan krävs, om utvärdering
visar att projektet avviker från
målsättningar rörande deltagare,
jämställdhet och icke-diskriminering.
Styrgruppens ansvar och uppgifter
handlar om att bana väg för projektet
och se till att rätt resurser ställs till
förfogande i respektive organisation.
Styrgruppen är även mottagare av
resultatet från den lärande
utvärderingen samt ges information
från uppföljningen av projektets
verksamhet. Baserat på bland annat
dessa källor kan styrgruppen fatta
beslut om förändringar i projektet
inom styrgruppens befogenhet.
Projektledarens uppgift är att leda
projektet utifrån de i ansökan
planerade aktiviteterna samt följa upp
och rapportera utfallet av dessa.
Projektledaren kommer att
koordinera arbetsinsatser från de
olika personella resurserna i
projektorganisationen och på en
övergripande nivå styra det operativa
arbetet. Vidare är projektledaren
också ansvarig för att uppdatera
projektägare och styrgrupp rörande
eventuella avvikelser, genom
statusrapporter, riskanalyser och
underlag inför beslut. Projektledaren
ska ha ett uttalat uppdrag att följa upp
och driva projektet mot de uppsatta
jämställdhets- och
tillgänglighetsmålen. Den ekonomiska
uppföljningen och rapporteringen
genomförs av projektekonomen.
Denne sammanställer och levererar
ekonomiska underlag för rapporter
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och ger information till projektledare,
styrgrupp och ERUF.
Projektekonomen har ansvar att
föreslå förändringar och förbättringar
i ekonomiska rutiner för projektet
samt ett ansvar för att skapa rutiner i
projektet som gör att redovisning och
revision fungerar på ett enkelt sätt
och är anpassat både till
projektägarens ekonomisystem och
reglerna från ERUF. Projektekonomen
har också ansvar att skapa rutiner för
hantering av fakturor och
utbetalningar i projektet.
Administratören i projektet har som
huvuduppgift att skapa rutiner för och
administrera redovisningen av
tidrapporter för deltagarna. Under
analysfasen kommer administratören
att arbeta fram rutiner och genomföra
praktiska förberedelser för ett smidigt
system för redovisning och
administration. Tillsammans med
projektekonomen skapar de rutiner
och kanaler för rapportering.

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:

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

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.
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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.

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader

2019
2 028 000
812 500
256 000
74 600
1 299 583
4 470 683

2020
2 028 000
1 000 000
312 000
279 000
1 299 583
4 918 583

2021
1 588 000
732 500
312 000
344 400
1 017 622
3 994 522

Totalt
5 644 000
2 545 000
880 000
698 000
3 616 788
13 383 788

4 470 683

4 918 583

3 994 522

13 383 788

Summa totala kostnader

4 470 683

4 918 583

3 994 522

13 383 788

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Lokalproducerat i Väst
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2019
1 300 000
1 382 410
2 682 410
2 682 410

2020
1 350 000
1 601 150
2 951 150
2 951 150

2021
1 350 000
1 046 713
2 396 713
2 396 713

Totalt
4 000 000
4 030 273
8 030 273
8 030 273

Stöd
Finansiering
EU-medel

2019
1 788 273

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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2020
1 967 433

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

2021
1 597 809

Totalt
5 353 515

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 16.2

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Catalyst – för smart och hållbar industri
Sökande organisation: IDC West Sweden
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
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Underlag för prioritering
Catalyst - för smart och hållbar industri
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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Industrial Development Center West Sweden AB
Västsverige
20201927
2018:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2019-01-01 – 2022-04-30
Västra Götaland, Halland
Samtliga kommuner i Västra Götaland och
Hallands län
9 824 655
15 000 000
0
24 824 655
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Det övergripande målet med projekten är att den tillverkande industrin i Västra
Götalandsregionen ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och
omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Detta genom att operativt
adressera, vidareutveckla och samla insatserna i Västsverige för att skapa ett helhetsgrepp
avseende deltagande företags utveckling. Som koordinerande part kommer Catalyst dirigera
företag till de olika IUC insatser där störst nytta skapas beroende av insatsbehov. Deltagande
små och medelstora företags (SMF) verksamheter kommer analyseras och nära stöd erbjudas
för att utveckla nya arbetssätt. Projektet ämnar även ge SMF tillgång till Innovations- och
testmiljöer. Insatsen väntas resultera i förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer
både regionalt och interregionalt.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrat i
näringslivet. Ansökan visar på ett aktivt arbete för jämställdhet, mångfald och miljö då projektet
har ett starkt hållbarhetsfokus. Verksamheten är inte till fullo ny för organisationen varför
förnyelsegraden bedöms vara låg. Det finns ett utbyte och en samverkan med övriga IUC-bolag i
Västra Götalandsregionen och Region Halland, samt med de projekt som i programområdet
bedrivs inom smart industri. Projektet kopplar även an till Tillväxtverkets nationella satsningar
inom programmet Smart industri i regionerna. Sökande bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet. Det finns inte
direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X
X

2

3

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 8.
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Det stora antalet tillverkande företag gör industrin till ett avgörande maskineri för Skaraborg.
Andelen sysselsatta i branschen uppgår till 11,4 % i riket, 14,1 % i Västra Götaland och hela 19,8
% i Skaraborg. Industriföretagen står inför stora utmaningar men också möjligheter i den
strukturomvandling och omställning som pågår.
Till skillnad från den linjära ekonomin är material och produkter i en cirkulär ekonomi
designade för att ingå i kretslopp, precis som i naturen där avfall alltid blir näring till nya
processer. När produkter cirkuleras i högre utsträckning, genom förfinade materialflöden och
innovativa affärsmodeller, skapas också affärsnytta. Den pågående strukturomvandlingen
innebär bland annat att alla framtidens produkter och material ska vara återvinningsbara
och/eller möjliga att återtillverka, vilket kräver en omställning av både produktionsprocesser
och nya materialval. Den kräver också ett ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som
genomför industrins processer, deras möjligheter till utveckling, delaktighet och karriär. Sverige
och Västsveriges tillverkande industriföretag har möjlighet att nyttja denna strukturella
utmaning och vända till en konkurrensfördel. Lönsamhet, antal arbetstillfällen och social
trygghet ökar och stärks då pris och kostnadsreduktion inte är den enda konkurrensfaktorn.
Företagen håller hög klass på tillverkning och kvalitet men att kunna erbjuda sin kund en hållbar
industri, en hållbar produkt- och tillverkningsprocess kommer att bli allt viktigare och kan vara
den fördel som industrin behöver för att bli internationellt konkurrenskraftig. För att kunna nå
denna fördel krävs ett nytt helhetstänkande.
Värdekedjorna förändras och affärsmodellerna måste ställas om. I bilindustrin skapas nya
drivlinor som innebär elektrifiering och en stor förändring i produktionen och i
underleverantörskedjan. Möbelbranschen är i en stor omställning då de globala målen nu når
producentledet och kraven på minskat CO2 utsläpp blir påtagligt. Nya affärsmodeller ger nya
typer av produkter, vilket kräver nya tillverkningstekniker och produktionsprocesser.
Under 2016 - 2018 genomförs två satsningar i Västra Götaland kopplat till Hållbar produktion
varav ett i Fyrbodal (Produktionsanalys) och ett i Skaraborg (Hållbar Industriell Utveckling).
Pågående projekt inom Kunskapslyft industri är Kompetensnavet som avslutas under 2018. En
satsning med målsättningen att deltagande företag ska ha utvecklat hållbar strategisk
kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser. Insatserna utgår
från den svenska standarden SS 624070:2009 och bygger på ARUBA metodiken. Det är delvis
genom dessa projekt som metoder, verktyg, och arbetssätt för detta projektförslag har byggts
upp. Ytterligare erfarenheter har hämtats från tidigare och pågående satsningar såsom;
Produktionskompetenscenter, Produktutvecklingscenter, Marknadslyftet, Fordon & Framtid,
Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden, Möbelbruket, Industriell Dynamik, Body &
Space, Digiresan med flera. Genom att tillvarata dessa metoder och verktyg kan projektet i denna
satsning integrera dem och för första gången skapa ett helt unikt arbetssätt där projektet kan ta
ett helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling för ökad attraktivitet, lönsamhet och
konkurrenskraft.
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Genom att skapa tydliga strukturer och samverkansformer med redan pågående satsningar
skapar projektet synergier och mervärden där en avgörande del är hur de små och medelstora
företagen i större utsträckning ska kunna nyttja de västsvenska forsknings-, innovations och
utvecklingsmiljöerna (Testbädd Sverige). Miljöerna är också beroende av ett ständigt inflöde av
tillverkande företag som vill arbeta med förbättringsprojekt, innovationer, utveckling samt ta
del av forskningsresultat, ny kunskap och få inspiration. Det är ibland en för stor tröskel för små
och medelstora företag att komma in och kunna nyttja de regionala innovationsmiljöerna där
den större industrin ofta är part. Det kan behövas stöd i form av kompetenshöjning, nätverk,
lotsning och stöd på vägen. Med ett ökat deltagande av de små och medelstora företag i
innovationsmiljöerna och i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt finns stor potential
för både små och stora företag som idag inte används fullt ut. En av dessa innovationsmiljöer är
ASSAR Industrial Innovation Arena.
Genom att IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland gör en gemensam satsning
i Västsverige med att parallellt bedriva projekten som samtliga adresserar utmaningarna i Smart
Industri ser projektet möjligheter att vända utmaningarna till möjligheter. Projekten kommer att
utgå från samma arbetssätt, metoder och verktyg och utveckla dem gemensamt för att med
samlad kompetens och erfarenhet kvalitetssäkra erbjudandet mot den tillverkande industrin.
Arbetssättet ger möjligheten att katalysera till rätt aktör givet behovet för de västsvenska
företagen. De planerade projekten inom Smart industri i regionerna och ERUF i Västsverige skall
ses som en helhet med hänsyn tagit till vissa delregionala förutsättningar.
Det övergripande målet med projekten är att den tillverkande industrin ökar sin
konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer
attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Detta genom att operativt adressera framförallt
områdena Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och affärsmodellsinnovation. IDC kommer
att ha en koordinerande roll i och mellan projekten för att säkerställa helheten. Tillsammans
utvecklar parterna arbetet med de olika arbetspaketen och tillhörande metoder, verktyg och
samarbeten med andra aktörer och innovationsmiljöer.

Omvärld och samverkan
Sedan starten av IDC verksamheten byggts upp utifrån en helhetssyn och med god kunskap om
företagens behov och regionens strukturer. Genom arbetspaketet Samverkan ska de små och
medelstora tillverkande företagen får ökad nytta av uppbyggda strukturer för regional
utveckling, andra aktörers erbjudanden och pågående projekt och satsningar i Västsverige.
Grundläggande för arbetssättet är att aldrig bygga parallella strukturer utan att insatser
koordineras med andra aktörer och i aktiv dialog med Västra Götalandsregionen och andra
finansiärer. Här ser IDC West Sweden att projektet har en katalyserande funktion då det finns
god kunskap om pågående insatser utifrån regional utveckling men behöver ytterligare
omvärldsbevakning och en förnyad kartläggning. Arbetspaketet omfattar även den regionala
samverkansdelen över hela vårt Nuts-område utifrån ett starkt partnerskap mellan de
industriella utvecklingscentra; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland och
Göteborgs tekniska college.
Samverkan innehåller tre delar:
- Innovationsmiljöer
- Pågående projekt och andra aktörer
- Regional samverkan för industriell utveckling
Innovationsmiljöer
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Den här delen handlar om hur de små och medelstora företagen i större utsträckning ska kunna
nyttja de västsvenska forsknings-, innovations och utvecklingsmiljöerna (Testbädd Sverige).
Miljöerna är också beroende av ett ständigt inflöde av tillverkande företag som vill arbeta med
förbättringsprojekt, innovationer, utveckling samt ta del av forskningsresultat, ny kunskap och
få inspiration. Det är ibland en för stor tröskel för små och medelstora företag att komma in och
kunna nyttja de regionala innovationsmiljöerna där den större industrin ofta är part. Det kan
behövas stöd i form av kompetenshöjning, nätverk, lotsning och stöd på vägen. Med ett ökat
deltagande av de små och medelstora företagen i innovationsmiljöerna och i gemensamma
forsknings- och utvecklingsprojekt finns en stor utvecklingspotential för både små och stora
företag som idag inte används fullt ut.
Pågående projekt och andra aktörer
Det finns ett stort utbud av erbjudanden från andra aktörer och pågående projekt i Västsverige
för att stimulera den regionala utvecklingen, vilka projektet vill nyttja på ett än effektivare sätt.
Uppbyggda samarbeten finns idag med flertalet aktörer men arbetssätten behöver revideras för
att verkligen kunna dra nytta av varandra fullt ut. Inom ramen för FoU samverkan utgör
instituten en viktig samarbetspart. Här har bland annat ett nationellt samarbetsavtal har skrivits
mellan IUC Sverige och RISE, något projektet nu vidareutvecklar på regional nivå. Ett första möte
avseende en gemensam handlingsplan är genomfört den 28/8. Pågående samarbete finns redan
utifrån Industriell Dynamik men parterna kan bli betydligt bättre på att nyttja varandra, inte
minst kopplingen mellan innovationsmiljöerna och institutens test- och demomiljöer. Genom
arbetspaket 1, Identifiera, finns stor potential att kunna koordinera deltagande företags behov
på ett än bättre sätt till andra insatser och aktörer.
Regional samverkan för industriell utveckling
Parterna samverkar i flera gemensamma utvecklingsprojekt och ytterligare 10 IUC företag finns
i nätverket runt om i landet. Tillsammans har parterna under flera år byggt upp analyser,
metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Metoden är ett
gemensamt arbetssätt över hela regionen som bygger på lärdomar från tidigare satsningar men
genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas nu ett nytt unikt helhetsgrepp avseende
deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet.
Inom ramen för Catalyst har även ett operativt samarbete med andra aktörer förankrat. Där
planeras exempelvis ett nära samarbete med Connect Väst där företag fångas in till deras
insatser samtidigt som industriföretagens behov fångas upp och styrs in till IDC West Sweden.
IDC West Sweden har även ett samarbete med näringslivscheferna där en gemensam ambition
är att skapa industriella nätverk lokalt ute i kommunerna. Tillsammans med näringslivscheferna
görs gemensam sak av att sammanställa industrins behov och bjuda in till aktiviteter och träffar.
En viktig del här är även sambesök på företagen.
Det regionala resurscentrat EDCS (Equality Development Center West Sweden) är en viktig
samverkanspart för oss då det gäller framförallt jämställdhetsintegreringen avseende våra
metoder, verktyg och arbetssätt. Ett samarbete sedan 2008.

Koppling till det regionala näringslivet
Det stora antalet (935) tillverkande företag gör industrin till ett avgörande maskineri för
Skaraborg. Andelen sysselsatta i branschen uppgår till 11,4 % i riket, 14,1 % i Västra Götaland
och hela 19,8 % i Skaraborg. IDC:s uppdrag är; "att långsiktigt stärka konkurrenskraften och
lönsamheten i den tillverkande industrin i Skaraborg". IDC ägs idag av 157 tillverkande företag
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och nya delägare tillkommer löpande. Delägarna omsätter 40 miljarder kr i Skaraborg och har
drygt 13 700 anställda. Dessa företag visar ett stort engagemang vilket är avgörande för att
skapa framgångsrika projekt och insatser. Ett av IUC nätverkets styrkor är den nära kontakten
med tillverkande små och medelstora företag. IUC företagen i Västsverige har tillsammans cirka
300 tillverkande företag som delägare och medlemmar. IDC genomför ca 500 företagsbesök per
år och har sedan starten hela tiden haft en stark förankring ute hos industrin. Genom tidigare
genomförda projekt har nätverket många företag som står inför nya utmaningar och vill delta i
insatserna. Sedan starten av IDC har utgångspunkten alltid varit vad den tillverkande industrin
behöver för att växa, det vill säga behovsstyrda projekt och insatser. Detta har lyckats tack vare
en god kunskap om företagen och att löpande företagsanalyser genomförts. Resultatet av
analyserna och av de genomförda insatserna har sedan nyttjats och kommunicerats för att skapa
nya utvecklingssatsningar, vilket varit givet även när det gäller Catalyst.
Projektförslaget Catalyst - för smart och hållbar industri, adresserar operativt framförallt
områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri och att på ett effektivt sätt tillvarata
andra aktörers erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser. På så
vis kompletterar projektet redan pågående insatser och projekt bland annat inom Industri 4.0
och Testbädd Sverige, vilket gör att partnerna tillsammans kan möta utmaningarna inom Smart
industri och göra dessa till möjligheter.
Koppling till VG 2020
Projektet och dess resultatindikatorer återfinns under En ledande kunskapsregion, område 1
och underrubriken "Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag".
Projektet kopplar direkt an, även till nedanstående områden:
En ledande kunskapsregion
Område 2 - Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden
5 Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings och innovationsmiljöer.
7 Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation.
8 Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion.
En region för alla
Område 4 - Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
15 Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer.
En region där globalt ansvar tas
Område 7 - Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer
25 Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar.
En region som syns och engagerar
Område 9 - Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden
29 Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell.

Mål och resultat
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Mål
Det övergripande målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft
och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och
cirkulär verksamhet. Detta genom att operativt adressera framförallt områdena Hållbar
produktion och Kunskapslyft industri, samt att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers
erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser.
Kvantitativa mål:
- Att nå 150 unika små och medelstora tillverkande företag.
- Att 180 behovsinventeringar genomförs.
- Att 75 företag genomgår en företagsanalys.
- Att 60 företag genomgår en fördjupningsanalys.
- Att 45 företag arbetar igenom sina affärsmodeller med målet att modellerna blir mer cirkulära.
- Att 60 företag genomför förbättringsarbete och effektiviserar sin verksamhet baserat på
handlingsplanen till följd av ovanstående analys.
- Att 75 företag kanaliseras till och tar del av befintliga erbjudanden och pågående satsningar
såsom innovationsmiljöerna och instituten.
- Att 300 förbättringar genomförs hos deltagande företag.
- Att 75 företag får kvalificerad rådgivning.
- Att 45 företag utvecklar sina produkter eller ny produkt.
- Att 33 företag får stärkt FoU finansiering.
- Att via projektet kanalisera 1200 "studenter" från näringslivet till Högskolans utbildningar.

Målgrupp
Små och medelstora tillverkande företag i Skaraborg och via samarbetsparterna blir effekten att
målgruppen rent geografiskt nås i hela Västra Götalandsregionen och region Halland.
IDC West Sweden har en systematisk process för arbetet med prospekts i regionen med utgång i
Bisnisanalys, ett verktyg som omfattar samtliga företag i Sverige. IDC selekterar ut
industriföretagen och informerar dem via telefon, besök, nätverksträffar, deltagande på
industrifrukostar mm, om pågående och kommande projekt och möjligheter. Ett annat väl
fungerande sätt att nå ut är att delta i andra projekts och aktörers träffar där industriföretagen
finns representerade. Pågående nätverk är också en viktig kanal såsom produktionstekniska
nätverket, underhållsnätverket, omvärldsnätverket m.fl.

Förväntat resultat vid projektavslut
Bestående långsiktiga effekter utifrån tre perspektiv:
- Regional utveckling - förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer.
- Deltagande företags utveckling.
- FoU samverkan.
Regional utveckling - förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer
Västra Götalandsregionen ligger mycket väl i position på ett nationellt plan då det gäller regional
utveckling. Projektet stärker detta ytterligare över tid då arbetssättet mellan aktörer och
pågående satsningar än mer integreras. Detta ger en ökad resurseffektivitet och skapar
synergier mellan kompletterande aktörer och erbjudanden. De små och medelstora tillverkande
företagen får dessutom del av hela innovationssystemet och en ökad förståelse för det regionala
"ekosystemet" samt strukturerna över tid.
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Deltagande företags utveckling
Då det gäller bestående långsiktiga effekter för deltagande företag är arbetssättet det viktigaste,
att ge "hjälp till självhjälp", dvs nivån lyfts internt i företagen för att bestå och vidareutvecklas
efter insatsen. Det ger mer konkurrenskraftiga och lönsamma företag som via projektet får ett
systematiskt och strategiskt arbetssätt gällande hållbar utveckling av sin verksamhet och
produktion.
FoU samverkan
Ytterligare ett naturligt och strategiskt samarbete mellan högskola och näringsliv nås via
utbildningarna och de gemensamma projekten/insatserna. Företagens medarbetare ökar inte
bara sin kompetens via utbildningarna utan också sitt nätverk. Högskoleutbildningarna blir än
mer anpassade till näringslivet då de tas fram tillsammans. Detta gör också att högskolan blir en
än mer naturlig samarbetspartner till näringslivet avseende kompetensutvecklingsfrågor och att
rädslan för akademin omvandlas till möjligheter med akademin, ett livslångt lärande.
En direkt koppling mellan industriföretagen och högskolans forskningsområden skapas och
även möjligheten till nya forskningsprojekt som pågår efter projektavslut. Detta ger ytterligare
möjligheter till samverkansprojekt där IDC inte alltid behöver vara en bro mellan akademi och
industri utan där man via insatserna har en etablerad bestående samarbetspart. Inom ramen för
FoU samverkan utgör instituten en viktig samarbetspart. Här har bland annat ett nationellt
samarbetsavtal har skrivits mellan IUC Sverige och RISE, något projektet nu vidareutvecklar på
regional nivå. Pågående samarbete finns redan utifrån Industriell Dynamik men parterna kan bli
betydligt bättre på att nyttja varandra och inte minst kopplingen mellan innovationsmiljöerna
och institutens test- och demomiljöer.

Förväntade effekter på lång sikt
Att arbeta med hållbar industriell utveckling genom Catalyst gör att:
- synergier skapas mellan pågående satsningar och IDC West Sweden når en effektivare
resursanvändning.
- den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och sin lönsamhet.
- IDC West Sweden får ett ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer
cirkulär ekonomi och hållbara produkter.
- IDC West Sweden får starkare, mer livskraftiga och mindre sårbara industriföretag.
- IDC West Sweden får en mer attraktiv industri som arbetsplats.
- företagen och dess medarbetare får minskad akademikerrädsla.
- tjänsteutbudet ökar.
- antalet akademiker i den tillverkande industrin ökar.
- bestående samarbete mellan högskola och industri stärks alltmer.
- högskolan stärker sin position och blir en alltmer naturlig kompetensleverantör till industrin.
- forskningsresultat blir tillgängliga även för de mindre företagen.
- den tillämpade forskningen blir än mer anpassad till, och behovsstyrd av, industrin.
- medarbetarna blir mer rustade för den allt snabbare omställningen som sker på
arbetsmarknaden.
Projektet ser att de företag som står bäst rustade inför de strukturella förändringarna är de som
aktivt arbetar med hållbarhetsfrågorna internt men även externt mot underleverantörer och
samverkanspartner. För att lyckas med ett effektiviserings- och förbättringsarbete behöver
företaget även arbeta med arbetsplatskultur och värdegrund. Att vara en attraktiv arbetsgivare
är viktigt för våra företag i både rådande högkonjunktur men kommer att vara fortsatt viktigt i
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en kommande lågkonjunktur. Här vet parterna i projektet att morgondagens medarbetare anser
att samtliga hållbarhetsaspekter räknas in i vad som är en attraktiv arbetsplats. Projektets
ansats är att effekterna av allt förändringsarbete blir större när hållbarhetsaspekterna är
integrerade i arbetet. En mångfaldig arbetsplats är en innovativ arbetsplats. En jämställd
arbetsplats är en bra arbetsplats och en arbetsplats som aktualiserar och arbetar aktivt även
med hållbarhetsfrågor kring miljö är en arbetsplats som inspirerar.
Väntade effekter och resultat avseende mångfald och jämställhet:
• En inkluderande arbetsplatskultur som ger alla kvinnor och män möjlighet att använda
sin fulla potential i det vardagliga arbetet.
• Stärkt psykosocial miljö, med ”innovativa medarbetare”, dvs medarbetare som har
utrymme att vara delaktiga i företagets utvecklingsprocess.
• En lärande och mer attraktiv arbetsplats, vilket ger ett stärkt varumärke och stärkta
möjligheter att attrahera ny kompetens.
• Ett integrerat och systematisk arbetssätt avseende jämställdhet och hållbarhet, vilket
påverkar enskilda kvinnors och mäns utvecklingsmöjligheter och breddar
rekryteringsbasen.
• Minskad sårbarhet i ett allt mer globaliserat och föränderligt näringsliv.
• Effektivare och mer konkurrenskraftig verksamhet tack vare rätt kompetenser hos rätt
medarbetare.
• Minskad sårbarhet med hjälp av strategisk rekryteringsstrategi och långsiktiga
kompetensutvecklingsplaner.
• Möjlighet att nyttja hela kompetensen i företaget tack vare att den osynliga kompetensen
- och hindrande normer och strukturer identifieras.
• Stärkt samarbete med skola, akademi och samhälle.
• Ökad delaktighet för medarbetarna i företaget och en större påverkansmöjlighet.
Väntade effekter och resultat avseende cirkulär ekonomi:
• företagen får en effektivare produktion.
• Mindre spill.
• Längre livscykler på produkterna.
• Ett effektivare nyttjande av naturresurser.
• Ett högre förädlingsvärde.
• Mindre utsläpp.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet kommer att ledas och administreras av personal på IDC.
Projektledare har mångårig erfarenhet av att leda strukturfondsprojekt.
Projektledningsmöte kommer att hållas varje vecka. Styrgruppen består av IDC:s styrelse och
möten hålls fyra gånger per år. IDC West Sweden har valt att ha den befintliga styrelsen som
styrgrupp då ledamöterna är mycket väl insatta i hela verksamheten. Genom detta säkerställs ett
stort ansvarstagande för projektet och lägger förutsättningarna för dess genomförande och
långsiktighet. Styrelsemöten hålls 4 gånger per år varav ett i internatform. Styrelsen har en bred
representation bestående av elva ledamöter från; små och medelstora industriföretag, större
industriföretag, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde
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och från kommunchefsgruppen. Det finns även ett arbetsutskott kopplat till styrelsearbetet
bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter. Mellan ordinarie styrelsemöte hålls 4 AU
möten per år. På dessa totalt sett åtta träffar följs projekten löpande utifrån mål, budget och
projektens aktiviteter. Projektledaren deltar på styrelsemöten och AU möten för rapportering
och uppföljning av projektets genomförande för att få en bra styrning. Kopplat till detta ser IDC
West Sweden vikten av en proaktiv följeforskare/utvärderare som löpande följer projektet och
är ett stöd för projektledningen och i utvecklingen av genomförandet samt följer
måluppfyllnaden.
Möten med samtlig personal i projektet hålls en gång i veckan under ledning av projektledaren.
Erfaren personal från IDC kommer att genomföra analyserna, agera rådgivare och coacher i
deltagande företags utveckling.
Ekonomifunktionen består av ansvarig projektekonom och administratör. Ekonomifunktionen
ansvarar och har ansvarat för flera utvecklingsprojekt finansierade av bland annat; ERUF, ESF,
VGR, SKF, Vinnova, enskilda kommuner mfl. Affärssystem är helt anpassat för
projektredovisning och utgör ingen flaskhals.
Samverkansmöten kommer att hållas 1 gång per månad och alterneras mellan parterna; IDC
West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland och Göteborgs tekniska college.

Arbetssätt
Under 2016 - 2018 genomförs två satsningar i Västra Götaland kopplat till Hållbar produktion
varav ett i Fyrbodal (Produktionsanalys) och ett i Skaraborg (Hållbar Industriell Utveckling).
Pågående projekt inom Kunskapslyft industri är Kompetensnavet som avslutas under 2018. En
satsning med målsättningen att deltagande företag ska ha utvecklat hållbar strategisk
kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser. Insatserna utgår
från den svenska standarden SS 624070:2009 och bygger på ARUBA metodiken. Det är delvis
genom dessa projekt som metoder, verktyg, och arbetssätt för detta projektförslag har byggts
upp. Ytterligare erfarenheter har även hämtats från andra tidigare och pågående projekt. Genom
att tillvarata dessa erfarenheter kan IDC West Sweden i denna satsning integrera dessa och för
första gången skapa ett helt unikt arbetssätt där ett helhetsgrepp används avseende deltagande
företags utveckling för ökad attraktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.
Catalyst innehåller fem arbetspaket som tillsammans skapar förutsättningar för att möta de
globala trenderna och dess utmaningar identifierade i Smart industri utifrån; Industri 4.0,
Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.
De fem arbetspaketen är:
1) Identifiera
2) Planera
3) Genomföra
4) Samverka
5) Utvärdera
Arbetspaketen beskrivs ytterligare under projektets aktiviteter.
Horisontella kriterier
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IDCs jämställdhetsarbete baseras på grundidén att stärka befintlig förmåga att arbeta
professionellt och innovativt med tillväxt och att satsningar utan jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv "missar" en väsentlig utvecklingspotential. Genom att satsa på utbildning
och ett ständigt pågående samtal om jämställdhet med början hösten 2008, har den beskrivna
synen på jämställdhet och mångfald som en tillväxtfaktor inte kommit ovanifrån, utan vuxit fram
som en insikt bland personalen. Kunskapen måste dessutom ha ett djup för att arbetet inte bara
ska handla om kvantitet, utan ge personalen möjligheter att "upptäcka" jämställdhetsaspekterna
inom sina respektive utvecklingsprojekt. En stabil kunskapsbas är också nödvändig för att
projektmedarbetarna ska kunna diskutera jämställdhet och integration med projektens
målgrupper. IDC West Sweden har sedan 2008 arbetat med att förbättra det interna arbete med
jämställdhet och att integrera detta i analyser, metoder, verktyg och arbetssätt. Under 20172018 har IDC West Sweden även som organisation genomgått Kompetensnavets
utvecklingsprogram, vilket har förstärkt jämställdhetsarbetet ytterligare.
För att vår policy för jämställdhetsarbete, och intresset kring frågorna bland personalen, ska
resultera i fortsatta aktiva insatser, utarbetades en metod för IDCs jämställdhetsarbete. Metoden
innehåller tydliga mål, checklistor och avstämningar och bygger på en dokumentation som
skapar systematik. I det helhetskoncept som beskrivs i projektet har IDC-nätverket lagt och
lägger ner mycket kraft och resurser på att verkligen integrera hållbarhetaspekterna i analyser,
metoder, verktyg och i vårt gemensamma arbetssätt för att kunna arbeta med hållbar industriell
utveckling. Detta gör att deltagande företag via analyserna får en tydlig bild av vad de behöver
förbättra och via handlingsplanen och genomförandet hur de skall arbeta med ständiga
förbättringar där hållbarhetsaspekterna är integrerade och samspelar.
Vår metod omfattar även IDCs externa kontakter, kommunikation med omvärlden och
upphandlingar. För att komma framåt i arbetet tar IDC hjälp av EDCS. Metodutvecklingen pågår
kontinuerligt, men det finns dagsläget verktyg och en god kunskap som gör att organisationen
kan arbeta strukturerat med frågorna. Processen har genererat positiva resultat, eftersom
metoden att arbeta med jämställdhet öppnar nya perspektiv på rutiner och förhållningssätt som
stärker hela organisationen. I takt med att verksamheten expanderar utbildas medarbetarna
kontinuerligt.
Kommunikationsplan och resultatspridning
Skyltning, samtlig marknadsföring, media, informationsmaterial, dokumentation och annat
material för spridning kommer sedvanligt att åskådliggöra EU:s och övriga finansiärers
medverkan i projektet. En kommunikationsplan kommer att upprättas och användas för
resultatspridning.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

För extern kommunikation används i
första hand medier såsom webb,
sociala medier och nyhetsbrev.
Resultatspridningen sker även via IDC
West Sweden samarbetspartners och
IUC nätverket i Sverige. I dagsläget
återfinns 1479 tillverkande företag
bland IUC nätverkets delägare och
medlemmar. Metoder, verktyg och
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Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

arbetssätt delas och sprids till våra
regionala och nationella
samverkansparter.
Avslutsarbete

Slutrapportering

2022-01-01 2022-04-30

0

Utvärdering och
lärande

Extern utvärderare/följeforskare
kommer att upphandlas för att följa
projektet. IDC West Sweden upplever
det som ytterst viktigt att
utvärderaren redan från början följer
projektet och därigenom kan utgöra
ett viktigt styrinstrument för
projektledningen.

2019-03-01 2021-12-31

600 000

AP1 - Identifiera

Arbetspaketet syftar till att identifiera
och kartlägga deltagande företags
utmaningar och möjligheter utifrån
tillväxtpotential och via
affärsmodellsinnovation, möjligheten
till ökad konkurrenskraft och
lönsamhet genom omställning till mer
cirkulära affärsmodeller. Identifiera
består av delmomenten analysera och
affärsmodellsinnovation.

2019-01-01 2021-08-31

Analysera

En behovsinventering initierar
arbetspaketet, där företagets egna
övergripande behov identifieras.
Inventeringen är ingen analys där
personal från IDC ger vår syn, utan
där företaget själva berättar om
utmaningarna och behoven så som de
ser det. Detta följs av en
företagsanalys med målsättningen att
peka ut färdriktningen på kort,
medellång och lång sikt. Metodiken
avseende företagsanalysen har
utvecklats löpande sedan 2009 och
ger nu en väl överensstämmande
helhetsbild av deltagande företags
nuläge, utmaningar och framtida
möjligheter. Resultatet av analysen
sammanställs i en rapport vilken
återrapporteras till företagets
ledningsgrupp. Beroende på
analysresultatet och företagets

2019-01-01 2021-08-31
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prioriteringar går projektet vidare
med fördjupade analyser inom: Ledning och styrning Produktionseffektivisering Produktutveckling - Strategisk
kompetensförsörjning - Marknad Ekonomistyrning – Digitalisering.
Samtliga analyser finns väl beskrivna
och dokumenterade. Det finns även
vägledningsmaterial framtaget till
genomförande och återrapportering
till deltagande företag med
tillhörande presentationsmaterial och
rapportmallar för att säkerställa en
hög kvalitet. Analysmetoderna är
under ständiga förbättringar utifrån
att vara uppdaterade för att fånga upp
företagens behov och ge en tydlighet i
de utmaningarna man står inför
utifrån strukturella förändringar och
omvärldens krav. Analyserna behöver
inte alltid genomföras i sin helhet. Då
det gäller bland annat
produktionsanalysen kan delmoment
genomföras, exempelvis en 5S
revision.
Affärsmodellsinnovati
on

Efter analysdelen arbetar projektet,
tillsammans med företaget, igenom
deras affärsmodell och kartlägger
möjligheten att ställa om till en mer
cirkulär affärsmodell. Metoden är
baserad på IDEOS circular design
guide och kommer att anpassas till
små och medelstora tillverkande
företag. Resultatet av
fördjupningsanalyserna och
affärsmodellsinnovation presenteras
även dessa för deltagande företags
ledningsgrupp och ligger till grund för
arbetspaket 2, Planera.

2019-01-01 2021-08-31

2 024 234

AP2 - Planera

I arbetspaket 2 tas en
genomförandeplan fram avseende
deltagande företags utveckling på
kort, medellång och lång sikt.
Utgångspunkten för
förbättringsarbetet är de rapporter
som analyserna och
affärsmodellsinnovation ovan ger,

2019-03-01 2021-09-30

2 313 410
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samt företagsledningens egna
ambitioner. För att kunna ta fram en
genomförandeplan är projektet helt
beroende av arbetspaket 4, Samverka.
Detta för att nyttja de gemensamma
erbjudanden som finns i Västsverige
avseende; insatser, projekt,
industriella innovations-, utvecklingsoch forskningsarenorna och på ett
nytt sätt koordinera
utvecklingsbehoven i deltagande
företag till rätt aktörer för att skapa
synergier och inte bygga parallella
strukturer.
AP3 - Genomföra

Arbetspaket 3 är själva
genomförandet av deltagande
företags åtgärdsplan. Efter att ha
arbetat med utveckling av den
tillverkande industrin i snart 11 år
har IDC West Sweden för första
gången ett helhetskoncept för små
och medelstora industriföretag. Det
övergripande målet är att här, baserat
på åtgärdsplanen, att ge rådgivning
och coacha företagen i att
implementera prioriterade
förbättringsprojekt. En gemensam
arbetsmodell har tagits fram i syfte att
ge tillgång till en helhet genom att
nyttja hela regionens kompetenser
och kontaktnät. Företaget behåller
samma ansvarig från IDC genom
insatserna, vilket innebär minskad
risk för informationstapp i
förbättringsprojekten och behållet
helhetsbild över företagets utveckling.
Arbetspaketet består av två
delaktiviteter: - Standardiserade
metoder och verktyg för utveckling av
huvudprocesser - Koordinera

2019-04-01 2021-12-31

Standardiserade
metoder och verktyg
för utveckling av
huvudprocesser

Delar av förbättringsarbetet
genomförs utifrån konceptet ”hjälp till
självhjälp” där deltagande företag
nyttjar standardiserade metoder och
verktyg kopplade till analysresultaten
ovan och med hjälp av coachning
implementerar dessa förbättringar.
Framkommer det exempelvis i

2019-04-01 2021-12-31
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produktionsanalysen ett behov av att
förbättra ”Renhet och ordning” är det
naturligt att då starta upp ett 5S
arbete, vilket de själva får
förutsättningar att göra genom detta
arbetssätt. I projektet integreras
samtliga framtagna metoder och
verktyg från tidigare projekt,
nyutvecklar utifrån ett helhetsgrepp
och skapar ett helt nytt koncept.
Standardiserade metoder och verktyg
finns och kommer att vidareutvecklas
inom områden såsom: - Ledning och
styrning - Produktionseffektivisering Produktutveckling - Strategisk
kompetensförsörjning - Marknad Ekonomistyrning - Digitalisering Affärsmodellsinnovation - Cirkulär
ekonomi
Projektet har tillgång till ovanstående
men fokus för utveckling av
deltagande företags huvudprocesser i
Catalyst kommer operativt att ligga på
Hållbar produktion, Strategisk
kompetensförsörjning och
Affärsmodellsinnovation, då andra
pågående satsningar väl adresserar
utmaningarna inom de andra
områdena i handlingsplanen för
Smart industri.
Koordinera

Sida 15 (20)

Tyngdpunkten för aktiviteten ligger i
att koordinera utvecklingsbehoven till
pågående insatser och nyttja
uppbyggda strukturer för regional
utveckling. Övergripande för
projektets arbetssätt är att identifiera
företagens behov, ha god kunskap om
andra organisationer och utförare,
koordinering av insatser så att
företagen själva kan ta nästa steg men
hela tiden med stöd av en
coach/rådgivare. Omfattande
satsningar pågår redan utifrån
exempelvis digitalisering inom ramen
för de två projekten som utgörs av
"Digiresan" och inom
produktutveckling utifrån
delaktiviteter inom ramen för ASSAR.
För att kunna koordinera krävs en
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bred regional samverkan och
omvärldsbevakning, se vidare
arbetspaket 4, Samverka.
AP4 - Samverka

Genom detta arbetspaket ska små och
medelstora tillverkande företagen få
ökad nytta av uppbyggda strukturer
för regional utveckling, andra
aktörers erbjudanden och pågående
projekt och satsningar i Västsverige.
Grundläggande för arbetssättet är att
aldrig bygga parallella strukturer utan
att insatser koordineras med andra
aktörer och i aktiv dialog med Västra
Götalandsregionen och andra
finansiärer. Projektet ämnar ha en
katalyserande funktion då projektet
har god kunskap om pågående
insatser utifrån regional utveckling
men behöver ytterligare
omvärldsbevakning och en förnyad
kartläggning. Arbetspaketet omfattar
även den regionala samverkansdelen
över hela vårt Nuts-område utifrån ett
starkt partnerskap mellan de
industriella utvecklingscentra; IDC
West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad,
IUC Halland och Göteborgs tekniska
college.

2019-01-01 2021-12-31

Innovationsmiljöer

Den här delen handlar om hur de små
och medelstora företagen i större
utsträckning ska kunna nyttja de
västsvenska forsknings-, innovations
och utvecklingsmiljöerna (Testbädd
Sverige). Miljöerna är också beroende
av ett ständigt inflöde av tillverkande
företag som vill arbeta med
förbättringsprojekt, innovationer,
utveckling samt ta del av
forskningsresultat, ny kunskap och få
inspiration. Det är ibland en för stor
tröskel för små och medelstora
företag att komma in och kunna nyttja
de regionala innovationsmiljöerna där
den större industrin ofta är part. Det
kan behövas stöd i form av
kompetenshöjning, nätverk, lotsning
och stöd på vägen. Med ett ökat
deltagande av de små och medelstora

2019-01-01 2021-12-31

Sida 16 (20)

Tillväxtverket

2 082 069

version 1.0 160222

företagen i innovationsmiljöerna och i
gemensamma forsknings- och
utvecklingsprojekt finns en stor
utvecklingspotential för både små och
stora företag som idag inte används
fullt ut.
Pågående projekt och
andra aktörer

Det finns ett stort utbud av
2019-01-01 erbjudanden från andra aktörer och
2021-12-31
pågående projekt i Västsverige för att
stimulera den regionala utvecklingen,
vilka projektet ämnar nyttja på ett än
effektivare sätt. Uppbyggda
samarbeten finns idag med flertalet
aktörer men arbetssätten behöver
revideras för att verkligen kunna dra
nytta av varandra fullt ut. Inom ramen
för FoU samverkan utgör instituten en
viktig samarbetspart. Här har bland
annat ett nationellt samarbetsavtal
har skrivits mellan IUC Sverige och
RISE, något nätverket nu
vidareutvecklar på regional nivå. Ett
första möte avseende en gemensam
handlingsplan är genomfört den 28/8.
Pågående samarbete finns redan
utifrån Industriell Dynamik men
parterna kan bli betydligt bättre på att
nyttja varandra, inte minst kopplingen
mellan innovationsmiljöerna och
institutens test- och demomiljöer.
Genom arbetspaket 1, Identifiera,
skapas en stor potential att kunna
koordinera deltagande företags behov
på ett än bättre sätt till andra insatser
och aktörer.

1 156 705

Regional samverkan
för industriell
utveckling

Parterna samverkar i flera
gemensamma utvecklingsprojekt och
ytterligare 10 IUC företag finns i
nätverket runt om i landet. Att
långsiktigt stärka konkurrenskraften
och lönsamheten i regionens
tillverkande industriföretag är det
övergripande uppdrag parterna delar.
Tillsammans har partnerna under
flera år byggt upp analyser, metoder,
verktyg och olika koncept för
utveckling av den tillverkande
industrin. Metoden är ett gemensamt

1 388 046
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arbetssätt över hela regionen som
bygger på lärdomar från tidigare
satsningar men genom att integrera
och vidareutveckla dessa skapas nu
ett nytt unikt helhetsgrepp avseende
deltagande företags utveckling genom
omställning till en mer attraktiv,
hållbar och cirkulär verksamhet. Det
regionala resurscentrat EDCS
(Equality Development Center West
Sweden) är en viktig samverkanspart
för oss då det gäller framförallt
jämställdhetsintegreringen avseende
våra metoder, verktyg och arbetssätt.
Samverkansmöten sker 1 gång per
månad medan den gemensamma
delen avseende vidareutveckling sker
löpande i olika tvärfunktionella
arbetsgrupper.

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:

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
150
150
50

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

2019
4 480 606
350 000
175 000
250 000
2 871 261
8 126 867
8 126 867
8 126 867

2020
4 570 218
350 000
175 000
250 000
2 928 687
8 273 905
8 273 905
8 273 905

2021
4 661 622
350 000
175 000
250 000
2 987 261
8 423 883
8 423 883
8 423 883

2022

2021

2022

0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt
13 712 446
1 050 000
525 000
750 000
8 787 209
24 824 655
24 824 655
24 824 655

Medfinansiering
Finansiär

2019

2020

Totalt

Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen

3 437 394

3 499 585

3 563 021

0

Skaraborgs kommunalförbund

1 473 169

1 499 822

1 527 009

0

4 500 000

Total offentlig kontantfinansiering

4 910 563

4 999 407

5 090 030

0

15 000 000

Total offentlig finansiering

4 910 563

4 999 407

5 090 030

0

15 000 000

10 500 000

Stöd
Finansiering
EU-medel

2019
3 216 304

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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2020

2021

3 274 498

3 333 853

39,58%
39,58%
39,58%
60,42%
0,00%

2022

Totalt
0

9 824 655

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 16.3

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Scale UP
Sökande organisation: Connect Väst
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

8 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

1 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
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Underlag för prioritering
Scale UP
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Sida 1 (14)
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Connect Väst
Västsverige
20201937
2018:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2019-01-01 – 2022-04-30
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Hallands län och Västra
Götaland län
4 868 693
8 250 000
0
13 118 693
Mohamed Ben Abdelhamid

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

Projektet syftar att bygga upp nya processer för att snabbväxande Tillväxtbolag i Västsverige
med störst potential att skala upp når sin fulla potential. En av projektets viktigaste insatser är
att skapa förutsättningar för ökat tillväxtkapitalets närvaro i Västsverige för att främja att startup gå till scale-up. Projektet är indelat i två huvudsakliga arbetspaket: 1 Scale up accelerator och
2 attrahera tillväxtkapital. Processerna skall vara ett stöd och ett redskap för att uppmuntra och
implementera ett tillväxtarbete och bidra med ökat näringslivsklimat i Västsverige.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Projektet ligger i linje med valt insatsområde, utlysningens specifika prioritering och bidrar till
specifikt mål. Projekt styrka är att insatserna bedöms komplettera väl andra pågående
satsningar i Västsverige med målet att skapa förutsättningar för företag att växa. Andra styrkor i
projektet är en bredd samverkan med fler nyckelaktörer inom innovationssystemet i
Västsverige och att verksamheten är mycket företagsnära, utgår från och motsvarar små och
medelstora tillväxtföretag identifierade behov. Även om projektet bygger vidare på tidigare
genomförda insatser, bör detta ses som en styrka för projektet med tanke på att underlätta små
och medelstora företag tillgång till kapital genom etablering av ett nytt investering
plattform/nätverk kräver erfarenheter och kunskaper från tidigare satsningar. Trots att
projektägaren inte är van EU-stödmottagare bedöms sökande organisation ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns ingen 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

X
X

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

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

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

De flesta start-up företag uppnår aldrig sin fulla potential, även om företaget är på rätt väg är det
t ex svårt att gå från 5-100 anställda eller etablera företaget på en internationell marknad. Att
göra en denna tillväxtresa är som sagt svårt, trots det står snabbväxande tillväxtbolag för en stor
del av jobbskapande i Sverige (snabbväxande företaget; svenskt näringsliv 2012). Sverige
behöver fler bolag som går från startup till Scale-up, företag som kan bli föregångsföretag och
inspiration för framtida entreprenörer och därmed driva näringslivsutvecklingen framåt. Ett
tillväxtföretag genererar många arbetstillfällen men har många utmaningar i både likviditet och
kompetenstillförsel, desto viktigare är det att företag inte bara är snabbväxande en kort period
utan att tillväxten är uthållig och långvarig.
Företag som vill skala upp jämfört med övriga bolag särskiljer sig framför allt i att en av deras
största utmaningar är finansiering. Det är mycket som behövs finansieras på kort tid;
investeringar, innovationsutveckling, kompetens, internationalisering, strukturera om företaget
och att rekrytera lämplig arbetskraft etc. Risken att hamna i dödens dal är stor, det vill säga då
bristen på kapital, trots en bra idé, gör det svårt att gå vidare och förverkliga företagets
tillväxtpotential. Att främja att start-up gå till scale-up är alltså viktiga för ett lands och regions
tillväxt och om Västsverige ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och förbättra sin position är
det viktigt att bidra till att dessa företag förblir växande under en längre tid. För att gå från startup till scale-up behöver Västsverige visas upp som en attraktiv plats för tillväxtkapitalet samt att
knyta tillväxtkapitalet till företag som vill och kan växa. Kapitalanskaffning nämns ofta som en av
de största utmaningarna bland tillväxtbolag, tillsammans med kompetensbrist. Därför är det är
en stor begränsning att Västsverige har en liten finansiell sektor och därmed låg tillgång av
tillväxtkapital (ej såddmedel) för att finansiera tillväxtresan (investeringar,
innovationsutveckling, kompetens m.m). Det räcker dock inte att bara ha närhet till kapital, för
att få tillgång till kapitalet krävs att företaget även har en stark strategi, affärsmodell,
företagsledning etc. Därmed går tillväxtkapital hand i hand i hand med att stärka kompetensen i
företaget.
Scale up projekt ligger utanför Connect Västs verksamhet idag. Projektet kommer dock att
använda vissa delar av befintliga processer och professionalisera dem plus utveckla nya verktyg
och nätverk som är anpassade till snabbväxande tillväxtbolag. Projektet skiljer sig mot ordinarie
verksamhet i fler avseende:


Scale-up projektet riktar sig mot (snabbväxande) tillväxtbolag och hur man säkerställer
att tillväxten är uthållig och inte snabb/hög men kortvarig. Connects målgrupp för
Företagsacceleratorn är företag som vill växa, vilket är en skillnad mot tillväxtföretag.
Därmed är målgruppen som projektet vänder sig till en annan än i våra andra processer.
Det är en stor skillnad i behov i ett tillväxtbolag gentemot ett bolag som vill växa
normalt; från ”casch managament” till hur man expanderar på en internationell
marknad, hur man klarar av en snabb växande organisation. Men främst hur man
finansierar alla dessa delar samtidigt.
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En helt ny processen (Scale Up Acceleratorn): För att tillgodose de behov som skiljer ett
tillväxtbolag (gentemot ett företag som vill växa i mer normal takt) behövs en ny
acceleratorprocess.
Examination i Scale Up Acceleratorn: Examinationen innebär att matcha företagen i
”Scale Up Acceleratorn” till tillväxtkapitalet. Skillnaden mot vårt befintliga
investerarnätverk är att projektet riktar sig mot investerare som investerar större
belopp (minst 3–5 miljoner per investerare) än Connects befintligt investerarnätverk
som investerar i tidiga skeden (runt 200-300 000 kr).
Investerarplattformen/närverk: Det är ett helt nytt plattform/nätverk av investerare.
Connects investerarnätverk som det ser ut idag består av affärsänglar, privatpersoner
som har en möjlighet och intresse av att investera i onoterade bolag. Det förekommer
även några familjer och mindre investmentbolag. Connects styrka är att det är många i
nätverket och att Connect kan arbeta med ”slå ihop” flera affärsänglar och därmed få
ihop ett större belopp.

Arbetet med hållbarhetsaspekterna ligger inbakat i själva processerna, för att få så stor
genomslagskraft som möjligt i uppskalningen av företaget. Projektet bygger på Connets styrkor
med att arbete med acceleratorer. Connect har kompetensen att utveckla helt nya erbjudanden
och nätverken för att tillgodose det behov som finns; att stödja företag med tillväxtambitioner
att ta näst steg. Att gå från att vara ett mindre företag till ett medelstort företag. Och just
medelstorföretag är ett segment som Sverige saknar, företag som har kraften att realisera sin
potential och på sikt bli ett stort företag.

Omvärld och samverkan
De offentliga näringslivssatsningarna har under många år satsat mycket på att främja ”start-ups”
för att öka dynamiken i näringslivet, satsningar som har varit och är mycket bra. Till exempel
inkubatorerna som har bidragit till en mer dynamisk näringslivsstruktur. Under senare tid har
dock frågan om hur bolagen ska växa och ta nästa steg initierats mer och mer. Detta gäller
speciellt när inkubatorsföretag som är klara med sin inkubationsprocess eller hur etablerade
bolag ska våga växa och ta nästa steg. Under Almedalsveckan var Scale-up det områden som
diskuterades mest när det gäller Näringsliv/tillväxt. I Stockholm har många nya satsningar
dragits igång som riktar sig mot scale-up. Det är satsningar som stödjs av näringslivet som t ex
serendipity Innovation, Nordic Scale up etc.
Industrin i Västsverige är även intresserad av att jobba med ”scale up”, i syfte att få fler
intressanta bolag att bli ”supplier ready” dvs bolag som i framtiden ska kunna bli leverantörer
till industrin men som idag är för små. Connect Väst ser även flera satsningar inom industrin
som riktar sig mot att öka tillväxten i företag som de tror är intressanta för framtiden, t ex
MobilityXLab, Bio Venture Hub, SynerLeap. Problemet med dessa satsningar är att många inte
har en affärsutvecklingskompetens som riktar sig mot mindre tillväxtföretag, och det är här som
projektet kan komma in med Scale up acceleratorn. Connect håller precis på med en pilot med
MobilityXlab för att se hur man ska arbeta gränsöverskridande med industriell kompetens och
affärsutvecklingskompetens. Delar av Industrin sitter även i Connects styrelse, satsningen är
dessutom avstämd och supporterad av inkubatorerna och samarbetspartners.
Connect Väst samarbetar även genom vårt affärsängelsnätverk, både regional, nationellt men
även internationellt genom nordiska och europeiska systerorganisationer. Genom projektet
kommer Connect kunna vara både en drivande och koordinerande för kunna bidra med ökat
näringslivsklimat i regionen. Det handlar om att ta tillvara på befintliga resurser, aktörer och
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utvecklingsprojekt på effektivaste sätt, en helhetssyn krävs för att inte dubbelarbeta och istället
komplettera varandras uppdrag och syften. Genom att vara en del av innovationssystemet och
närheten av näringslivet (partners) har vi en god bild av de utvecklingsprojekt som drivs och av
de aktörer som arbetar för regional utveckling.
Vi har under vårt arbete bland annat identifierat följande samarbetspartners:
- Inkubatorerna i Västra Götaland och Halland (inklusive hela miljön som inkubatorerna
befinner sig i)
- IUC bolagen i Västra götaland och Halland
- Affärsängelsnätverket
- Styrelseakademin
- Almi Företagspartner och Almi Invest
- Chalmers
- Göteborgs Universitet
- Inclusive Business
- Business Sweden
- Exportkreditnämnden
- MobilityXlab
- RISE Industriell Dynamik
- Handelskammaren
- Business Region Göteborg/Finanskompetenscentrum
- Serviceproviders så som Bankerna tex Nordea, Swedbank, SEB, etc.
- de större revisionsbyråerna och flera advokatbyråer
- Affärsängelgrupperingar/fonder så som lokalt; Västkustens affärsänglar, Ekap, Gokap,
nationellt, STOAFF, Keretsu, Sub42, Minc, Norden; NordicBan, Europa; EBAN
Både Connect och de övriga samarbetspartners ingår i samma innovationssupportsystem och är
ett komplement till övrig inom innovationssystemet. Projektet kommer att samarbeta med olika
samarbetspartners, tillvägagångsättet kommer dock att var olika beroende vilken
samarbetspartner det gäller. Genom att jobba tillsammans kan aktörerna/partners komplettera
varandra och dra nytta av varandras styrkor och nätverk och på så sätt effektivisera både
insatserna och de offentliga medlen. Genom att nyttja varandras nätverk och erbjudanden kan
även målgruppen få ett bättre och effektivare stöd. Projektet kompletterar även Almi och deras
låneinstrument vilket är en viktig del i ett företags totala kapitalanskaffning och satsningen är
avstämd och supporterad av Almi, inkubatorerna och samarbetspartners inom
innovationssystemet.
Projektet kommer att samarbeta med några av Sveriges största investmentföretag för att öka
deras närvaro och investeringsvilja i Västsverige. Projektet har identifierat olika
investmentbolag i Stockholm och övriga Norden som projektet vill samarbeta med, t ex
Northzone, Creandum, EQT, Industrifonden etc. Projektet kommer även att samla de olika
”Family Offices” (rika familjer med ett stort investeringskapital) som finns, både i Västsverige
och i övriga Sverige. Projektet har dessutom identifierat kompetensbehov/aktörer inom de olika
delmomenten i ”Scale Up Acceleratorn” som vi behöver samarbeta med för att kunna genomföra
hela processen. Samarbetsformen kommer först och främst vara i nätverksform för att bygga
upp en plattform/nätverk av olika investmentbolag. Mycket av arbetet kommer var
relationsbyggande, för att få dessa investmentbolag att närvara i Västsverige så mycket som
möjligt. Det innebär olika investeringsevent som t ex workshop, investeringsluncher/middagar,
seminarier, investeringskonferenser men även facilitera individuella möten med
träffatillväxbolag.
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Koppling till det regionala näringslivet
Connect Västs uppdrag är; "att öka tillväxten och antal anställda i västra Sverige". Connects
partnerföretag är idag ca 120 företag runt om i Västsveriges. Dessa partnerföretag visar ett stort
engagemang i Connects olika processer vilket är avgörande för att skapa framgångsrika projekt
och insatser. Connect Väst är en ideell organisation utan eget vinstintresse. Kärnan i
verksamheten är att tjänsterna skall vara tillgängliga för företag som vill utvecklas men som inte
har verktygen.
Processerna skall vara ett stöd och ett redskap för att uppmuntra och implementera ett
tillväxt/utvecklingsarbete. Connects erbjudande skall verka för ökad tillväxt och fler
arbetstillfällen. Den tillväxtfrämjande insatsen skall hållas relevant, dvs. följa samhällets
utveckling och vara dagsaktuell. Connect realiserar detta genom att bygga nätverk med experter
ur näringslivet som är intresserade av att göra insatser utan ersättning. Med denna
nätverksstruktur kan en begränsad mängd avlönade personer leverera en betydligt större
jobbskapande effekt än annars. Grundstommen i verksamheten är därför nätverken där de
viktigaste är panelnätverken, partnernätverken, affärsängelnätverken och mentornätverken. Ur
dessa nätverk skapas en plattform som leder entreprenören till skräddarsydda kompetens- och
kapitalresurser som krävs i kommersialisering- och tillväxtfasen.
Genom näringslivets direkta engagemang får entreprenören tillgång till expertis inom en mängd
branschområden. Denna modell resulterar i att Connect årligen: - Engagerar ca 4000 personer
från näringslivet som ställer upp utan ersättning i de olika processer som drivs av Connect
årligen. - Ca 120 bolag går de olika processer som finns inom Connect - 150 affärsänglar som
deltar i olika event - Ambition att årligen genomföra 500-600 tillväxtanalyser Företagens
tillväxtpotential och vilja i Västra Götaland är stor om rätt stöd finns. Genom att kontinuerligt
möta företag som vill växa och göra tillväxtanalyser uppdateras företagens behovsbild och
därmed kan våra processer revideras för att vara samtida och relevanta. Den modell/process
som Connect använder med mentorer, kompetenspaneler etc stödjer företagen att själva
realisera de utmaningar som processen kommer fram till. Insatserna är krävande men
strukturerade för att företaget ska inte ska behöva lägga mer tid än vad de hade gjort utan
Connect. Det är dock nödvändigt att företag engagerar sig mycket för att resultatet ska bli bra.

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen hanteras ej i detta projekt.

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Bygga upp en ny process för att säkerställa att de bolag med störst potential att skala upp når sin
fulla potential och att öka tillväxtkapitalets närvaro i Västsverige.
Projektmå l:
 Att tillväxtfö retag i Vä stsverige ö kar sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet
genom en ökad kompetens och kapitalanskaffning.
 Oka sysselsä ttningen i fö retagen som deltar i processen
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Investeringar i tillvä xtbolag på ca 150 MSEK

Delmå len
 Företagen få r ö kad lö nsamhet
 Företagen få r en ö kad omsä ttning
 Fler företag reser tillvä xtkapital
 Fler investmentföretag som ä r nä rvarande i vä stsverige och investerar i tillvä xtbolag i
västsverige
 Synliggöra befintligt tillvä xtkapital i Vä stsverige

Målgrupp
Målgrupp:
 Tillväxtbolag (små och medelstora företag) i Västsverige: Målgruppens behov av
projektmålen är stort då de flesta företag inte har strukturen, nätverket, kunskap av en
uppskalning av verksamheten eller kontakter med det externa kapitalet.
 Investmentbolag och övriga investerare

Förväntat resultat vid projektavslut
Då det gäller förväntat resultat vi projektavslut är själva arbetssätten det viktigaste, att kunna
erbjuda processer att gå från Start-Up till Scale-Up, dvs att processer som säkerställer tillväxten i
företagen som står inför en uppskalning av sin verksamhet. Det kommer att på sikt ge fler
konkurrenskraftiga och lönsamma företag i Västsverige. Arbetet (både själva processen och
resultatet) med att öka tillväxtkapitalets närvaro i Västsverige är en viktig långsiktig effekt men
även här så är själva processen viktig. Att ha skapat relationer med investmentbolag både
nationellt och internationellt kommer att skapa resultat både innan och efter projektavslut.
Ytterligare resultat vid projektavslut är ett mer naturligt och strategiskt samarbete mellan
inkubatorerna/IUC bolagen och Connect och dess olika nätverk, speciellt investerarnätverken.
Företag som engagerar sig i projektets processer ökar inte bara sin kompetens via processen
utan också sitt nätverk genom de olika mentorer, kompetenspaneler och övriga experter som
kopplas till projektet.
Projektet kommer att öka kompetensen i organisationen, om hur man arbetar med
tillväxtföretag och hur själva processen kan bidra till företagens tillväxtmål. Dessutom kommer
organisationens kompetens öka om inom kapitalanskaffning gentemot tillväxtbolag samt hur
man matchar tillväxtkapital med tillväxtföretag. All denna kompetenshöjning kommer att höja
värdet av Connects verksamhet och genomslagskraft, både bland företag och investerare.
Därmed kommer innovationssystemet i stort få en ny kompetens och nätverk/kontakter inom
finansiering av tillväxtbolag

Förväntade effekter på lång sikt
Då det gäller bestående långsiktiga effekter är resultaten av processerna det viktigaste. Att gå
från Start-Up till Scale-Up, dvs att processer som säkerställer tillväxten i företagen som står inför
en uppskalning av sin verksamhet. Det kommer att ge fler konkurrenskraftiga och lönsamma
företag i Västsverige. Arbetet (både själva processen och resultatet) med att öka
tillväxtkapitalets närvaro (fler investmentbolag som etableras i Västsverige) är en viktig
långsiktig effekt, att få fler Investmentbolag företag att etablera sig i Västsverige, och som
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investerar i västsvenska bolag, samt nya strukturer och mötesplatser tex nätverk med familly
offices är ett viktig långsiktigt resultat. Ytterligare rlångsiktiga effekter är är ett mer naturligt
och strategiskt samarbete mellan inkubatorerna/IUC bolagen och Connect och dess olika
nätverk, speciellt investerarnätverken.
Långsiktiga effekter:
 Fler tillväxtföretag
 Ökad omsättning
 Ökad lönsamhet
 Fler företag som ökar sin marknadsandel internationellt
 Fler företag som får tillgång till tillväxtkapital och växer i Västsverige
 Fler investmentföretag i Västsverige, både nationella och internationella
 Ökat samarbete mellan olika aktörer i Västsverige.
Att jobba med ”scale up” är större än bara detta projektet. Detta projekt är en början på ett
arbete som inte finns i Västsverige men som kommer att behöva fortsätta även efter
projektperioden. Idag finns inget systematiskt arbete med att arbeta med dessa bolag i
Västsverige.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet drivs och koordineras av Connect Sverige Region Väst. Projektet kommer att
samarbeta med andra aktörer för att kunna klara av projektet som t ex inkubatorerna i
Västsverige, Västsvenska handelskammaren, övriga Connectbolag, det nuvarande
investerarnätverket i Västsverige. Connect Väst kan dock ta en koordinerande roll och leda detta
arbete för att öka närvaron av tillväxtkapitalet i Västsverige.
Projektet ska tillsätta en referensgrupp för att undvika att projektet tappar i kvalitet, hamnar
utanför målen eller tappar i fart. Tänkta referensgruppmedlemmar är affärsutvecklare, företag
från målgruppen, investerare samt aktörer från innovationssystemet. Exempel på
referensgruppmedlemmar är: ALMI, Inkubator; NorthZone, Hammarviken, målgruppsföretag
etc.
Projektet kommer att delvis nyanstä lla, nyttja befintlig personal och anvä nda externa tjä nster.
 En ny projektledare ska anstä llas (100%) Som ansvara fö r hela projektet, bå de Scale-Up
Acceleratorn och investerarnä tverket. Rekrytering ska ske inom kvartal 1 2019.
Rekryteringen ska via LiknedIn och på Connects hemsida och i Connects nyhetsbrev.
 En ny projektmedarbetare (50%) ska anstä llas och ska frä mst ska fokusera på ”Scale Up
Acceleratorn” och dess delar. Ha kontakt med kompetenspartners till projektet, tillsä tta
kompetenspaneler etc. Rekrytering ska ske inom kvartal 1 2019. Rekryteringen ska via
LiknedIn och på vå r hemsida och vå ra nyhetsbrev.
 Befintlig personal som kommer att jobba med fö retagen som deltar i processen, frä mst nä r
det gä ller att fö rklara vä rdet att delta.
 Externa tjä nster (tre affä r/fö retagsutvecklare) som kommer att jobba med fö retagens
helhetsperspektiv, så att inte fö retagen suboptimerar de olika delmomenten.
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Kärnan i verksamheten är att tjänsterna skall vara tillgängliga för företag som vill växa men som
inte har verktygen. Processerna skall vara ett stöd och ett redskap för att uppmuntra och
implementera ett tillväxtarbete. Connects erbjudande skall verka för högre lokal tillväxt och fler
arbetstillfällen. De tillväxtfrämjande insatsen skall hållas relevant, dvs. följa samhällets
utveckling och vara dagsaktuell. Connect realiserar detta genom att bygga nätverk med experter
ur näringslivet som är intresserade av att göra insatser utan ersättning. Med denna
nätverksstruktur kan en begränsad mängd avlönade personer leverera en betydligt större
jobbskapande effekt än annars.
Utvärderingen blir en viktig del i hur projektet ska införlivas i Connects ordinarie verksamhet
efter projektperioden. Dels ska utvärderingen utvärdera ”Scale-up processen” och hur den kan
utvecklas för att skapa mest nytta för tillväxtföretagen. Den ska även utvärdera hur väl projektet
har lyckats att öka närvaron av tillväxtkapitalet och hur det matchats mot behövande företag.
Utvärderingen ska presenteras och spridas inom de olika nätverk som Connect driver eller
deltar i, t ex affärsängelsnätverket, mentorsnätverket, partnernätverket. Den ska även
presenteras för innovationssystemet (Inkubatorer, IUC bolagen etc), för att innovationssystemet
ska kunna dra nytta av projektets lärdomar och hur vi kan samarbeta än bättre inom dessa
områden.

Arbetssätt
Projektet består av två arbetspaket:
1. Scale up accelerator
2. attrahera tillväxtkapital
Scale up accelerator Acceleratorn:
Scale up accelerator Acceleratorn syftar att säkerställa tillväxttakten i västsvenska
tillväxtföretag genom coachning inom affärsutveckling och kontakter med tillväxtkapital.
Acceleratorn vänder sig till företag som har tagit sig förbi inkubatorfasen (och är därmed inte en
konkurrent utan ett komplement befintliga aktörer) och etablerade bolag om står inför ett
tillväxtsprång. De får tillgång till verktyg, kvalificerad coachning, mentorer och experter och
hjälp med paketering av sitt bolag inför kommande kapitalanskaffning samt kontakt med
investerare. Programmet är uppdelat i 3 olika block som bolagen ska gå igenom samt en
examination i form av kontakt/möte med potentiella investerare. Tillsammans med coacher och
mentorer går företagen igenom blocken, för att på andra sidan processen vara ett bättre
paketerat företag inför potentiella investerare samt starkare företag. Under programmet
aktiveras utvalda experter inom varje block, dessa experter är personer som antingen själva är
entreprenörer, affärsänglar etc. Beroende vilken fas företaget är i kan företaget träffa
investerare utan att behöva gå igenom alla block. Blocken är:
 Affär/strategi
 Management
 Finansiering Examination (koppling till arbetspaket 2)
 Workshop/seminarier
I varje block sker även en gemensam sittning med experter som bidrar med både inspiration och
kompetens i form av en panel. Panelen ska ge feedback och råd till företagen på det som
presenteras. De olika momenten syftar till att företagen ska bli starkare rent strukturellt samt
förbereda företaget på olika situationer och på frågor som kan uppkomma från investerare när
de skall ta in kapital. Den så kallade examinationen består i att koppla upp företagen med
potentiella investerar genom olika aktiviteter som t ex investerarluncher eller direktkontakt
med investerare.
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Attrahera tillväxtkapital Kapitalet:
Är viktigt i genomförandet av ett företags tillväxtresa. För att en region ska vara attraktivt för
näringslivet behövs tillväxtföretag, företag som i sin tur attraherar kompetens och kapital till
regionen. Lyckas man med det ena är det enklare att lyckas med det andra. De mesta av
tillväxtkapitalet investeras i företag i Stockholmsregionen, trots att det myllrar av intressanta
företag med tillväxtambitioner i Västsverige. Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta med
att attrahera tillväxtkapital till Västsverige och koppla det till tillväxtbolagen i Västsverige.
-Bygga upp en ny regional investerarplattform
Idag finns ett etablerat affärsängelsnätverk, men för att klara av kapitalförsörjningen behövs det
byggas upp ett nytt nätverk av investerare i steget efter affärsänglar. Investerare som kan gå in i
andra, tredje och fjärde rundan i ett tillväxtbolag.
-Bygga upp relationer med nationella och internationella Investmentföretag
För att bygga upp nya relationer kommer denna del av arbetet främst vara utåtriktad genom
olika investerarevent, kapitalmarknadsdagar, direktkontakt och bearbetning med olika
investerare och lokala inward invest-organisationer.
-Visa upp regionens tillväxtföretag (kopplas till arbetspaket 1)
Kontinuerligt arbeta med att matcha kapital med tillväxtföretag. Det innebär att projektet
systematiserar arbetet med att synliggöra Västsveriges företag inför tillväxtkapitalet och inte
bara under Connect2capital.
Arbetet med hållbarhetsaspekterna ligger inbakat i själva processerna, för att få så stor
genomslagskraft som möjligt i uppskalningen av företaget. Det viktiga är att
hållbarhetsaspekterna byggs in i processen och inte läggs som en separat modul, därför är det
svårt att extrahera dem i separata delar. I de olika delmomenten kommer
hållbarhetsaspekterna att betonas olika. När det gäller bolagsstyrning ska processen arbeta både
med jämställdhet- och integrationsperspektiven i delmomentet ”Organisation/Management”.
Till exempel ska vi arbeta för att få mer jämlika styrelser i de bolag som går processen, där
Connect kan använda sitt befintliga nätverk av styrelseordföranden för att påverka att det blir
fler kvinnor som styrelseordföranden eller genom andra samarbetsorganisationerna som vi
samarbetar med. Detsamma gäller att koppla miljöperspektivet till delmomentet affär/strategi.
Genom att redan i affärsmodellen betona vikten av att använda miljö som en positiv
konkurrensfördel kommer miljöperspektivet få en mer positiv effekt än att lägga det som en
modul efter. Hållbarhetsperspektiven ska dessutom vara med som en punkt under
komptenspanelerna för att de inte ska komma bort under processen.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
- Seminarier, spridningskonferenser
kommunikation och -Lärandegrupper och
resultatspridning
erfarenhetsutbyte
Avslutsarbete
Utvärdering
lärande

Sida 10 (14)

- Slutrapportering och slutredovisning

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2019-01-01 - 345 000
2021-12-31
2021-11-01 - 200 000
2021-12-31

och - Extern referensgrupp som ska följa 2019-01-01 - 250 000
projektet
2021-12-31
- Affärsutvecklarna inom projektet
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ska även bidra med att utveckla
projektets genomförande
Marknadsförings
och
informationsaktivitete
r

Företagsbesök
analys

- Positionera projektet gentemot
målgrupp som t.ex. artiklar,
nyhetsbrev, Podd, sociala medier,
webb, trycksaker etc
- Löpande informationsinsatser om
projektet på företagarfrukostar,
lunchmöten och
seminariearrangemang och andra
typer av arrangemang
- Kontinuerliga presentationer för
näringslivschefer, kommunchefer och
kommunala näringslivsbolag och
partnerföretag som Bankerna,
revisionsbolag etc

2019-01-01 - 600 000
2021-12-31

och - Företagsbesök att informera 2019-01-01 - 2 500 000
företaget om processen och dels att 2021-12-31
säkra/analysera om företaget har
förutsättningar att skala upp.
- Analysens syfte är att visa företagens
möjlighet att växa och vilka styrkor
och svagheter de har.
- Genomföra företagsseminarier och
workshops i syfte att informera
företag om processen och gå igenom
företagens förutsättningar att skala
up.

Identifiera utmaningar - Genomföra workshop med företag i 2019-01-01 - 1 750 000
av deltagande företag
syfte att identifiera de utmaningar 2021-12-31
som företaget har för att säkerställa
en uthållig stark tillväxt. Projektet
använder redan befintlig kartläggning
och analysmetodik, vilken vi tagit
fram inom ramen för tidigare och
pågående insatser.
- Möte med företagsledningen för att
gå igenom resultat från workshop,
affärsplan, affärsmodell, analysen som
gjordes vid första företagsbesöket och
på så sätt identifierade de utmaningar
som företaget står inför inom varje
delmoment i processen. Det är denna
del som ligger till grund för
fortsättningen av processen och är
därför extra viktigt i genomförandet.
- Bistå företagen med stöd att
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formulera och prioritera utmaningar
innan och efter workshop och möte
med företagsledning
Denna del ska göras för alla företag i
Scale Up Acceleratorn
Genomgång
processens
delmoment

av - Projektet ska leda företagen genom
olika de olika delmomenten i processen och
se till att ingen lämnas efter och
koordinera alla kompetenspaneler,
mentorer experter etc.
- Aktiviteterna i detta delmoment är
att identifiera (i) lämplig mentor (ii)
områdesexperter utifrån företagens
utmaningar (iii) genomföra
kompetenspaneler och ansvara att
företaget genom alla delmoment i
processen så att företaget är redo för
examinationen; att kopplas ihop med
tillväxtkapitalet. Det innebär möten
med företagen, mentorer,
områdesexperter och övriga
kompetenser för att stötta företaget
igenom processen.
Denna procedur ska göras för alla
företag i Scale Up Acceleratorn.

Koppla företag
tillväxtkapital
(examinationen)
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2019-01-01 - 2 500 000
2021-12-31

2019-01-01 - 2 575 000
till - De olika momenten syftar till att
företagen skall vara beredda på frågor 2021-12-31
som kan uppkomma från investerare
när de skall ta in kapital samt att
hjälpa företagen att förstår vad de
behöver göra för att stärka företagens
strategi, affärsmodell, etc. Den så
kallade examinationen består i att
koppla upp företagen med potentiella
investerar genom olika
investeraraktivteter genom olika
typer av matchmaking event som t ex
investerarluncher, middagar eller
direktkontakt med investerare, både
fysiskt och digitalt genom webinar.
För att genomföra detta krävs mycket
eventplanering och avstämningar med
bolag och investerare, pitchtränging
inför eventen för att ge företagen
största möjlig chans att resa kapital.
- Visa upp regionens tillväxtföretag
kontinuerligt året runt för att matcha
företag och investerare.
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Attrahera
tillväxtkapital

- Bygga upp en regional
investerarplattform med fokus på
steget efter affärsänglar - Erbjuda
service och vara en röst för
investerare.
- Benchmarking, kartläggning och
resultatuppföljningar. - Bygga upp
relationer med nationella och
internationella investmentföretag för
att få dessa företag att etablera
verksamhet i västra Sverige.
- Individuella möten med intressanta
investmentföretag, family offices i
Stockholm och övriga norden
- Delta i Investerarevent som t ex
matchningssvent mellan investerare
och företag, investerarluncher med
pitchande företag.
- Marknadsföra Västsverige för
tillväxtkapitalet

2019-01-01 - 2 398 693
2021-12-31

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:
Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:

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

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.
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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.

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader

2019

2020

2021

2022

1 363 200
1 362 400
295 000
300 000
873 566
4 350 400

1 390 600
1 383 200
360 000
330 000
891 124
4 416 100

1 418 500
1 407 100
300 000
315 000
909 003
4 350 700

4 350 400

4 416 100

4 350 700

13 118 693

Summa totala kostnader

4 350 400

4 416 100

4 350 700

13 118 693

200 000

Totalt
4 172 300
4 152 700
975 000
945 000
2 673 693
13 118 693

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

2019

2020

2021

2022

Totalt

2 300 000
325 000
2 625 000
2 625 000

2 400 000
350 000
2 750 000
2 750 000

2 400 000
350 000
2 750 000
2 750 000

100 000
25 000
125 000
125 000

7 200 000
1 050 000
8 250 000
8 250 000

2019
1 569 166

2020
1 604 924

2021
1 619 603

2022
75 000

Totalt
4 868 693

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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37,11%
37,11%
37,11%
62,89%
0,00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 16.4

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: TEK Catalyst Halland
Sökande organisation: Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
4 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

1 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)
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Underlag för prioritering
TEK Catalyst Halland
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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Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Västsverige
20201945
2018:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2019-03-01 – 2022-02-28
Halland
Falkenberg, Kungsbacka, Varberg, Hylte, Laholm,
Halmstad
2 788 409
4 182 616
0
6 971 025
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Det övergripande målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft
och lönsamhet genom omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.
Detta ska genomföras genom att ge halländska små och medelstora företag (SMF) möjlighet till
ett samlat insatsarbete med starkare helhetsgrepp vilket har saknats i IUC Halland tidigare.
Insatser kommer riktas del mot IUC-bolagen för utveckling av arbetssätt och
kunskapsöverföring mellan IUC-bolagen, dels mot halländska SMF med fokus på tillämpning av
de nya analysmetoderna. Anpassning av analysverktyg, nätverksträffar, workshops, seminarier
och coachning kommer ske. Insatserna ämnar leda till förbättrat nyttjande av befintliga resurser
och strukturer både regionalt och interregionalt.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrat i
näringslivet. Verksamheten är inte till fullo ny för organisationen varför förnyelsegraden
bedöms vara låg. Ansökan visar på en långsiktighet, där implementation av projektets resultat är
en viktig del i ansökan. Det finns ett utbyte och en samverkan med pågående projekt och övriga
IUC-bolag i Västra Götalandsregionen och Region Halland som bedrivs i programområdet inom
smart industri, samt till Tillväxtverkets nationella satsningar i programområdet inom
programmet Smart industri i regionerna. Ansökan beskriver ett aktivt arbete med
hålbarhetsaspekterna. Sökande bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska
förmågan att genomföra samverkansprojektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s
Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
Teknik & Kompetenscentrum i Halmstad AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Andelen sysselsatta i den tillverkande industrin i Halland uppgår till 11,6 % av totala antalet
sysselsatta i regionen, vilket är i linje med hur det ser ut för hela riket (11,4 %). Sveriges och
Hallands tillväxt och välfärd är i dag direkt beroende av hur industrin utvecklas då den
tillverkande industrin svarar för mer än halva exporten. För Hallands del är det av vikt att
påpeka att även livsmedels-industrin en viktig del av den tillverkande industrin och del av
styrkeområdet Grön Tillväxt. Det finns ett flertal livsmedelsföretag, sågverk samt industriföretag
som bedriver utveckling av produkter baserade på förnyelsebara råvaror. Dessa bedriver
tillverkning vilka direkt sorterar under gröna näringar och Hallands styrkeområde ”Grön
Tillväxt”. I regionen bedrivs också projektet Hallands Matgille (vilka TEK Catalyst Halland
kommer att samarbeta med inom ramen för Smart Industri i Halland) vilket med stor sannolikt
kommer att kunna ha användning av detta projekt. I ett vidare perspektiv bör även åtgärder som
minskar företagets slöseri och medför högre effektivitet i påverkan av miljöfaktorer.
De halländska små- och medelstora industriföretagen står inför stora utmaningar och behöver ta
ett eget ständigt större ansvar för produktions- och produktutveckling samt kunna hantera
order som är större i både komplexitet och volym än tidigare. Företagen har också i många fall
ett ökat behov av att utveckla och skapa tjänster runt sina produkter exempelvis mot bakgrund
av ökade krav och önskemål från kunder och samhälle, vilket i sin tur ställer ökade krav på en
långsiktigt hållbar verksamhet och ökad förståelse och kunskap hur detta kan utvecklas. Kraven
ökar alltså på de små och medelstora företagen att orka hänga med och utveckla sin verksamhet,
sitt erbjudande och framför allt kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser och relevant
kompetensutveckling för såväl existerande som framtida medarbetare.
I Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 finns det uttalade målsättningar inom styrkeområdet
Grön Tillväxt. För att kunna bli mer innovativ krävs ofta ett nytt helhetstänkande. Samtliga delar,
allt ifrån värdegrund, ledarskap, personalsammansättning, arbetsvillkor och
kompetensförsörjning till produktutveckling, materialval, produktion och marknad, måste
analyseras, kartläggas och förbättringsarbeten implementeras utifrån ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet. Detta låter sig inte göras i en handvändning utan tar tid. Att enbart genomföra
snabbanalyser och implementera åtgärder och handlingsplaner därefter kommer sannolikt att
medföra att långsiktiga och hållbara metoder enligt ”hjälp till självhjälp” inte kan användas.
Risken är överhängande att företagen i bästa fall använder externa resurser med uppdrag att
snabbt införa förändringar i verksamheten, vilket ofta medför att när den externa resursen har
gjort sitt så kommer företaget sakta sjunka tillbaka in i det som var tidigare. Till detta kan läggas
att många små-och medelstora industriföretag inte har någon omfattande erfarenhet av att ta in
hjälp utifrån och därför i många fall tvekar eller känner en osäkerhet över att ta in extern hjälp.
Genom att anlägga ett coachande förhållningssätt och utgå ifrån företagets specifika nuläge kan
projektet med företagets egna personalresurser (och kopplade experter) skapa ett lärande och
genomföra förändringsexperiment som utvärderas av medarbetarna och företagets ledning,
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vilka medför att förändringarna kommer att vara förankrade på ett annat sätt i organisationen
och förutsättningarna för att bra arbetssätt runt förbättringsarbete ska leva vidare efter
utvecklingsprojektet är betydligt större.
En annan erfarenhet från bland annat utvecklingsprojektet Marknadslyftet är att även om
företaget har en uttalad vilja och ambition att utveckla sin position på marknaden genom
affärsutveckling eller innovationsutveckling så krävs det att företaget i grunden har en
organisatorisk förmåga att förändra och utveckla sin verksamhet som helhet. Det krävs helt
enkelt ett tillräckligt stort mått av ordning och reda i organisationen, annars kommer inte
utvecklingsinsatserna att leda till långsiktigt ökad konkurrenskraft. Detta gäller i högsta grad
små industriföretag.
Genom samarbete och utbyte i de regionala projekten med IUC bolagen i Västra
Götalandsregionen har IUC Halland kunnat genomföra två aktiviteter inom satsningen Hållbar
Industriell Utveckling med intressanta resultat. I båda fallen genomfördes en övergripande
företagsanalys och en fördjupad produktionsanalys i syfte att professionellt och opartiskt
sammanställa företagets nuläge och påvisa de största förbättringsbehoven. Arbetet omfattar inte
enbart ren produktionseffektivitet, utan även förutsättningar för densamma.
Företagen uppger att de är mycket nöjda med hur deras utmaningar har identifierats och
diskuterats och denna metodik ger stora möjligheter för oss att markant förbättra stödet till den
Halländska tillverkande industrin.
De planerade projekten inom Tillväxtverkets nationella program Smart industri i regionerna och
ERUF i Västsverige skall ses som en helhet med hänsyn tagit till vissa delregionala
förutsättningar. Genom att IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland gör en
gemensam satsning i Västsverige med att parallellt bedriva projekten som samtliga adresserar
utmaningarna i Smart Industri ser IUC Halland möjligheter att vända utmaningarna till
möjligheter. De centrala projekten är alltså delprojektet Smart Industri i Halland som handlar om
uppsökande verksamhet och till detta ligger även delprojektet Kunskapslyft industri Halland för
att kunna knyta det lokala utbildningsväsendet närmre industrins behov av kompetensförsörjning. Kommunernas näringslivsorganisationer står i centrum för den uppsökande
verksamheten då de bedöms ha bäst förutsättningar att stå för en kontinuitet i detta arbete. Som
ett andra utvecklingsprojektet syftar TEK Catalyst Halland till att erbjuda industriföretag stöd
för att kunna utveckla en organisatorisk förmåga att leda, driva och förverkliga ett uthålligt och
hållbart förändringsarbete i sin verksamhet. Genom detta kan företagen dra större nytta av
andra utvecklingsprojekt. Med TEK Catalyst Halland ämnas att i större skala erbjuda och
tillämpa metodiken i halländska små och medelstora industriföretag samt skapa förutsättningar
för att erbjuda ett förbättrat stöd vad gäller hållbar utveckling genom ett strukturerat lärande
kring företags- och produktionsanalysmetoder. IDC West Sweden AB kommer att ha en
koordinerande roll i och mellan projekten. Tillsammans utvecklar parterna arbetet med de olika
arbetspaketen och tillhörande metoder, verktyg och samarbeten med andra aktörer och
innovationsmiljöer.

Omvärld och samverkan
IUC Halland är sprunget ur ett behov att långsiktigt stödja utvecklingen av halländska
industriföretag. Utvecklingscentret ingår i IUC-nätverket där 16 enskilda IUC-bolag gemensamt
äger IUC Sverige AB. Projektet TEK Catalyst Halland kommer att ske i samverkan med övriga
IUC-bolag i Västra Götaland. Bakom IUC Halland står bland andra TEK Kompetens, Unionen och
Region Halland och ett antal industriföretag. Genom ett nära samarbete med TEK kompetens i
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Halland finns tillgång till ett stort nätverk med halländska företag, administrativ kompetens och
ett välutbyggt affärssystem anpassat för att hantera projektinsatser.
IUC Halland har tidigare saknat tillgång till ett analysverktyg och analysmetodik som uppfattats
duga för att skapa en bra och tillräckligt detaljerad bild av ett tillverkande industriföretags
nuläge, målbild och hinder. Analysresultatet och dialogen runt detta utgör underlag för
verksamhetsnära handlingsplaner och åtgärder för industriföretagets önskade utveckling.
Utvecklingscentret har tidigare saknat möjlighet att fullt ut möta små- och medelstora
industriföretags upplevda och uttalade behov och inte minst de behov som inte är uttalade- och
medverka till att dessa behov finner lösningar, då företagens uttalade behov ofta är sprungna ur
kortsiktiga behov och lösningarna på dessa inte landar i långsiktiga hållbara lösningar.
I detta projekt kommer det fokuseras på att tillämpa och utveckla nödvändiga analysverktyg
genom att identifiera och erbjuda behovsanpassat verksamhetsnära stöd till den tillverkande
industrin. Stöd ges i form av att medverka till att analysera nuläge och ge stöd till att formulera
mål, målbilder och handlingsplaner samt hjälp till självhjälp. Metoden har tillämpats och
utvecklats under mer än tio år genom IDC West AB i Skövde. Sedan 2009 driver IDC West
Produktionskompetenscentrum, en satsning som arbetat med effektiviseringsarbete i de
tillverkande företagen. Under 2016 startades även Hållbar industriell utveckling upp
(projektägare IDC West) där företagen ska få stöttning i hållbar produktion, nya material och
produktutveckling. I detta projekt är IUC Halland en samarbetspart och två halländska företag
har deltagit.
Samtliga frågeställningar som kommer fram under analys och dialog med företaget och som inte
kan täckas eller adresseras inom detta projekt kommer att kanaliseras till mer lämplig aktör
genom återföring och kopplingen mot projektet Smart Industri i Halland. Detta ger enligt
uppfattning en god matchning mot Tillväxtstrategin för Halland och kommer att öka
industriföretagens incitament att mer aktivt arbeta med frågeställningarna runt långsiktig
utveckling av sina verksamheter. Projektet avser att söka medel för TEK Catalyst inom det
regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige under insatsområde 2, konkurrenskraftiga
små och medelstora företag.

Koppling till det regionala näringslivet
IUC Hallands uppgift är att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Bland våra delägare
finns 25 halländska industriföretag och i vårt nätverk finns ännu fler företag som visar stort
engagemang för våra olika satsningar. Genom ett nära samarbete med systerorganisationen TEK
Kompetens i Halland finns tillgång till ett väl uppbyggt företagsnätverk med industri och
tjänsteföretag. Tillsammans med samarbetspartners verkar utvecklingscentret för en större
samverkan mellan företag och andra aktörer i regionen. Utgångspunkt ligger i vad industrin
behöver för att utvecklas och årligen genomförs ett stort antal företagsbesök och
företagsanalyser och de projekt som drivs är skapade ur ett reellt behov hos företagen. Inom IUC
Halland och övriga samverkande IUC bolag finns många olika erfarenheter från
industriverksamhet och det finns stor insikt i vad som behövs för att få företag att klara av
framtida utmaningar och IUC Halland bistår med behovsanalyser, kompetensförsörjning,
utvecklingsmedel och olika projektinsatser.
IUC Halland och TEK Kompetens genomför mer än 300 företagsbesök och strukturerade
behovsinventeringar per år varav ungefär 150 är hos små- och medelstora tillverkande
industriföretag. Det har noterats att den absoluta majoriteten av företagen har viljan och
ambitionen att växa. Samtidigt saknar många av företagen resurser i form av tid och
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medarbetare för att kunna skapa bra, hållbara, förutsättningar för att själva utveckla sin
verksamhet. Viktiga behov att få hjälp med är systematik runt förbättringsarbete, tillhörande
coachning och hjälp med att arbeta mer målstyrt.
Genom projektet Marknadslyftet finns erfarenhet av att även om företagen vill förbättra och
utveckla sin marknadsposition så krävs det att företaget har ordning och reda i sin organisation,
oftast då i produktionsflödet. Att det finns ordning och reda i företagens huvudflöden är en
viktig förutsättning för all utveckling.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
PROJEKTMÅL
Det övergripande målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft
och lönsamhet genom omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.
DELMÅL
Kvantitativa mål för Halland
- Att 60 företag genomgår en företagsanalys.
- Att 60 företag får kvalificerad rådgivning.
- Att 30 företag genomgår en produktionsanalys/ fördjupningsanalys.
- Att 30 företag genomför förbättringsarbete och effektiviserar sin verksamhet baserat på
handlingsplan till följd av ovanstående analys. Framför allt vill projektet se resultat beträffande:
- Att 60 företag uppmärksammats på betydelsen av hållbarhet (social och miljömässig
hållbarhet)
- Att 30 företag deltar i utvecklingsaktiviteter runt mångfald och jämställdhet
- Att 30 företag har målsättningar och kopplade handlingsplaner beträffande mångfald,
jämställdhet och minskad miljöpåverkan
- Ökad kompetens och förmåga beträffande systematiskt förbättringsarbete (Lean produktion)
- Utveckling av ledarskap, kommunikation och medarbetares engagemang
- Påverkan på och förbättring av den psykosociala arbetsmiljön
- Utveckling inom områden som kännetecknar effektiv produktion; Ordning och reda,
målstyrning och uppföljning samt kompetensutveckling hos medarbetare.
Genom att uppvisa ovanstående utveckling har företagen enligt projektets uppfattning skapat
förutsättningar för en effektiv och långsiktig konkurrenskraftig produktion och verksamhet.
LÄRMÅL
Kvantitativa mål för Halland:
- Att genomföra 4 st Implementeringsworkshop för projekt
- Att genomföra 9 st Implementeringsworkshop för mottagarorganisationerna i Halland
- Att konceptualisera 3 st. företagsutvecklings metoder och anpassa dem till halländska
förhållanden
Värdefulla lärdomar och slutsatser ska överföras till, absorberas av och tillämpas i den befintliga
verksamheten. Strukturerade arenor för systematisk reflektion och lärande baserade på
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workshopmetodik, genomförs lämpligen baserat på teorier om förändringsledning och
implementering. Projektlärandet måste kopplas till organisationslärande, strategisk påverkan
och förändringsarbete som fortsätter efter projektet. TEK Catalyst kommer att arbeta med
implementeringsworkshops på två olika arenor:
1. Implementeringsworkshop för projekt. En workshop för att lära, analysera och arbeta fram en
implementeringsplan för resultat som är möjliga att använda i ordinarie verksamhet. Aktiviteten
identifieras de mest intressanta och realistiska projekt resultaten, vilka organisationer/
verksamheter som ska ta emot och implementera dessa resultat, vilka nyckelpersonerna är och
hur man kan nå och påverka dem. Målgrupp är de som lett utvecklingsarbetet: projektledare,
delprojektledare, respektive IUC:s VD, samt andra relevanta medarbetare i de olika
samverkande IUCs. Fyra workshops ämnas genomföras under projekttiden: företagsanalys och
produktionsanalys från VG samt Marknadslyftet från Halland plus en övergripande workshop.
2. Implementeringsworkshop för mottagarorganisationen. Att i mottagarorganisationen lära,
analysera och arbeta fram en förändringsplan för att på bästa möjliga sätt dra nytta av
resultaten. Fokus ligger på identifikation av de mervärden projektet skapat i organisationen, en
analys av vad som är viktigast att bevara och hur de ska implementeras. Här är det ansvariga och
berörda nyckelpersoner i den mottagarorganisation som ska ta emot projektresultaten; VD och
styrelserna i respektive IUC samt andra relevanta organisationer som deltar. För Hallands del
innebär det följande: TEK Kompetens och IUC Halland kommer att genomföra en
implementeringsworkshop per år för respektive mottagarorganisation (TEK resp. IUC Halland)
och en gemensam per år. Totalt 9 st. implementeringsworkshops för mottagarorganisationerna
under projekttiden. Deltagande av näringslivsansvarig/utvecklingsledare vid Region Halland är
önskvärt vid IUC Hallands workshops för ännu större långsiktigt hållbara effekter i det regionala
innovations- och utvecklingssystemet.

Målgrupp
Små och medelstora tillverkande industriföretag i Halland och industrinära tjänsteföretag och
via samarbetsparterna blir effekten att målgruppen rent geografiskt nås i hela Västra
Götalandsregionen och Hallandsregionen.

Förväntat resultat vid projektavslut
Kvantitativa mål för Halland
- Att 60 företag genomgår en företagsanalys.
- Att 60 företag får kvalificerad rådgivning.
- Att 30 företag genomgår en produktionsanalys/ fördjupningsanalys.
- Att 30 företag genomför förbättringsarbete och effektiviserar sin verksamhet baserat på
handlingsplan till följd av ovanstående analys. Framför allt eftersträvas resultat beträffande:
- Ökad kompetens och förmåga beträffande systematiskt förbättringsarbete (Lean produktion)
- Utveckling av ledarskap, kommunikation och medarbetares engagemang
- Påverkan på och förbättring av den psykosociala arbetsmiljön
- Utveckling inom områden som kännetecknar effektiv produktion; Ordning och reda,
målstyrning och uppföljning samt kompetensutveckling hos medarbetare.
Genom att uppvisa ovanstående utveckling har företagen enligt projektets uppfattning skapat
förutsättningar för en effektiv och långsiktig konkurrenskraftig produktion och verksamhet.
LÄRMÅL
Kvantitativa mål för Halland:
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- Att genomföra 4 st Implementeringsworkshop för projekt
- Att genomföra 9 st Implementeringsworkshop för mottagarorganisationerna i Halland
- Att konceptualisera 3 st. företagsutvecklingsmetoder och anpassa dem till halländska
förhållanden
Utvecklingsprojekt av den här karaktären kräver ofta offentlig finansiering även efter
projektperioden, men i Halland räknar IUC Halland med att efter projekttiden kunna erbjuda
företagen stöd i form av de nätverk och aktiviteter som TEK Kompetens arrangerar. Även andra
aktörer kan komma ifråga att ta stafettpinnen bland annat genom hur projektet organiserar den
uppsökande verksamheten och behovsmatchning (projektet Smart Industri i Halland). Om det
finns behov så kommer IUC Halland inte att släppa företagen.

Förväntade effekter på lång sikt
Bestående långsiktiga effekter ser IUC Halland utifrån tre perspektiv:
- Deltagande företags utveckling.
- Interregional utveckling - förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer.
- Regional utveckling förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer.
Deltagande företags utveckling:
Då det gäller bestående långsiktiga effekter för deltagande företag är arbetssättet det viktigaste,
att ge "hjälp till självhjälp", det vill säga nivån lyfts internt i företagen för att bestå och
vidareutvecklas efter insatsen. Det ger mer konkurrenskraftiga, attraktiva och lönsamma företag
som via projektet får ett systematiskt och strategiskt arbetssätt gällande hållbar utveckling av
sin verksamhet och produktion. Se gärna utvärdering och följeforskning beträffande tidigare
insatser i Skaraborg. De små- och medelstora industriföretagen ska också öka sin förmåga och
vilja att ta in extern hjälp för att finna lösningar på sina behov.
Interregional utveckling:
Region Halland är en liten region jämfört med Västra Götalandsregionen. Genom fördjupad
samverkan mellan IUC Halland och IUC bolagen i Västra Götalandsregionen så kan mer nytta
dras av den större förmåga att skapa och driva utvecklingsaktiviteter som IUC bolagen i Västra
Götalandsregionen har. I dagsläget finns också samverkan med IUC Syd (Region Skåne) i
projekten Indigo (digitalisering) och PILAR (Robotisering och automation). Detta projekt ger än
bättre förutsättningar att kunna fortsätta samverka med våra grannar i syfte att kunna erbjuda
långsiktigt, relevant och bra stöd till den tillverkande industrin i Halland. Samverkan sker runt
metoder, verktyg och arbetssätt. Ett tätare samarbete med andra som har liknande utmaningar
ger viktigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att vara en del av europeiska och internationella
kunskapsflöden är viktigt för Hallands tillväxt och utveckling.
Regional utveckling förbättrat nyttjande av befintliga resurser och strukturer:
Projektet medverkar till detta över tid då arbetssättet mellan aktörer och pågående satsningar
än mer integreras. Detta ger en ökad resurseffektivitet och skapar synergier mellan
kompletterande aktörer och erbjudanden. De små och medelstora tillverkande företagen får
dessutom på ett effektivt sätt del av hela innovationssystemet och en ökad förståelse för det
regionala ekosystemet samt strukturerna över tid.
Att arbeta med hållbar industriell utveckling genom TEK Catalyst gör att:
- synergier skapas mellan pågående satsningar genom projektet Smart Industri i Halland och IUC
Halland når en mer effektiv resursanvändning genom att snabbare matcha industriföretagens
behov med aktörernas erbjudande.
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- den tillverkande industrin ökar sin attraktivitet, konkurrenskraft och sin lönsamhet.
- IUC Halland får ett ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer hållbar
verksamhet.
- IUC Halland får starkare, mer livskraftiga och mindre sårbara industriföretag.
- medarbetarna blir mer rustade för den allt snabbare omställningen som sker på
arbetsmarknaden.
- Genom strukturerat överförande av erfarenhet och konceptualisering får TEK Kompetens och
IUC Halland AB tillgång till nödvändiga analysverktyg och en systematisk metodik för att bättre
kunna stödja de små- och medelstora tillverkande industrin i Halland. Projektet avser att testa
om marknaden är mogen för de framtagna koncepten.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet kommer att ledas och administreras av personal på IUC Halland AB.
Projektledaren har mångårig erfarenhet av att leda projekt och kommer att samordna aktiviteter
mot övriga erbjudanden. Projektekonomi hanteras av TEK Kompetens ekonomifunktion.
Projektledningsmöte kommer att hållas varje vecka. Styrgruppen består av IUC Halland AB
styrelse och möten hålls 4 gånger per år. Erfaren personal från IUC Halland kommer att
genomföra analyserna, agera rådgivare och coacher i deltagande företags utveckling och matcha
behov mot lämpliga resurser. Projektet kommer samverka om beprövad metodik och verktyg
som under ett antal år utvecklats av IDC West i Skövde och genom IUC Hallands egen
projektverksamhet. Bland annat kommer projektet att sträva efter att använda verktyg och
modeller som har stöd i forskning.
Samarbetsmöten kommer att hållas 1 gång per månad och alterneras mellan parterna; IDC West
Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland. Samarbetsavtal kommer att tecknas.
Ekonomifunktionen ansvarar och har ansvarat för flera utvecklingsprojekt finansierade av bland
annat; ERUF, ESF, TVV och Region Halland. IUC Hallands affärssystem är helt anpassat för
projektredovisning och utgör ingen flaskhals för oss.
Projektgruppen
Planerar och genomför projektets aktiviteter för företagen och knyter ihop tillfällena.
Håller kontakten med företagen, ger feedback, hjälper dem att reflektera och ansvarar för
uppföljning av respektive företags arbete tillsammans med upphandlade konsulter och
resultatet därav i form av handlingsplaner.
IUC Halland AB är en projektplattform och har som enda uppgift att driva utvecklingsprojekt
riktade mot industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland. I styrelsen – som också utgör
styrgrupp för projekten- är industri, Region Halland och fackförening representerad (Unionen).
Vid särskilda behov & projekt adjungeras lämpliga personer till styrelsen i syfte att komplettera
projektens styrgrupp. Projektets arbetsgrupp består av Operativ projektledare, Strategisk
projektledare (Projektcontroller), kommunikatör samt projektekonom.
Det är projektledaren som genomför företagsanalyserna, därav finns behov av operativ
projektledare och en strategisk projektledare (projektcontroller). Den operativa projektledaren
bildar tillsammans med projektcontroller och projektekonom en projektgrupp, projektet
organiserar verksamheten på detta sätt bland annat mot bakgrund av att maximera lärandet i
processerna. IUC Halland har mycket positiva erfarenheter från att organisera
utvecklingsprojekt på detta sätt då det går att nyttja olika personers egenskaper på ett bättre
sätt samt att risken för att verksamheten blir allt för personberoende minskar.
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Den operativa projektledaren:
Sedvanliga arbetsuppgifter som operativ projektledare. Har övergripande ansvar för projektets
genomförande, samverkan och uppföljning av projektets mål och olika planer. Leder projektets
operativa arbete med aktiviteter, t ex.
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomförande av företags- och produktionsanalyser
Sammankallande i projektets arbetsgrupper
Ansvarar för rekryteringen av företag (samverkan med Smart Industri i Halland)
Samverkar med andra regionala aktörer
Företräder projektet externt
Följer riktlinjerna för EU-projekt från Tillväxtverket/ Regionalfonden (handboken)
Medverkar vid projektmöten och med underlag för rapportering till Tillväxtverket.
Rapporterar företagsaktiviteter i affärssystemet

Projektcontroller:
Projektcontroller ansvarar för processledning av interna arbetsprocesser, såsom
• Uppföljning & utvärdering
• Strategi, kvalitetssäkring och forskningsanknytning
• Planer för jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering
• Har övergripande ansvar för kvartalsrapporteringen till Tillväxtverket
• Följer riktlinjerna för EU-projekt från Tillväxtverket/ Regionalfonden (handboken)
• Metodutveckling
• Långsiktig hållbarhet
• Reflektion och lärande – ansvarar för implementeringsworkshops
• Upphandlingar, enligt principerna för LOU, i samverkan med projektägare och ekonom
• Återkopplar kontinuerligt till projektägaren
• Lyfter strategiska frågor till styrgruppen för beslut
Projektekonom
• Har övergripande ansvar för redovisning, uppföljning och rapportering av projektets
ekonomi samt begäran om utbetalningar.
• Följer riktlinjerna för ekonomisk administration inom EU-projekt från Tillväxtverket/
Regionalfonden (handboken)
• Upprättar/anpassar rutiner för uppföljning av projektets ekonomi och
redovisningsadministration, i samråd med projektägaren
• Medverkar vid upphandlingar och projektmöten
• Medverkar med underlag för rapportering till Tillväxtverket och med information till
styrgruppen vid behov
• Är behjälplig med att affärssystemet anpassas till projektverksamhet
Kommunikatör
• Upprätta kommunikationsplan för projektet
• Redaktionell behandling av det som kommuniceras externt om projektet
• Medverkar till marknadsföringsaktiviteter runt projektet
• Medverkar med underlag för rapportering till Tillväxtverket och med information till
styrgruppen vid behov
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•
•

Följer riktlinjerna för ekonomisk administration inom EU-projekt från Tillväxtverket/
Regionalfonden (handboken)
Upprättar/anpassar rutiner för kommunikation gällande projektet

Arbetssätt
Aktiviteter i detta projekt föregås av en uppsökande verksamhet som definieras i projektet
Smart Industri i Halland. Målsättning och syfte med Smart Industri 2.0 i Halland är att sätta de
små- och medelstora industriföretagens behov i centrum och att säkra att behoven adresseras.
I detta projekt, TEK Catalyst Halland, avses följande att genomföras:
1. Företagsanalys (kan genomföras separat eller som del i fördjupad produktionsanalys).
Analysen är en förutsättningsanalys som omfattar bolagets nuläge, mål och hinder.
a) Affärsidé/strategi
b) Organisation
c) Existerande affär/produktsortiment
d) Nuvarande marknad/större kunder
e) Övergripande produktionsanalys
f) Målbild kopplat mot tidshorisont 3-5 år Företagsanalysen skapar underlag för
rekommendationer beträffande insatser med planerings-horisonter och är avsedd att följas av
en fördjupad analys/ produktionsanalys.
2. Fördjupad analys
Fördjupad verksamhets och produktionsanalys som omfattar ovan nämnda övergripande
företagsanalys och fördjupad analys inom produkt-efterkalkyl, internlogistik, frekvensstudier,
kapacitetsuppföljning, självutvärdering och 5S-revision. Företaget ska ha avsikten att efter
analysen, antingen i samarbete med IUC Halland eller på egen hand, arbeta med att genomföra
åtgärder som syftar till att åtgärda några av de brister som framkommer i analysen. Efter
revision 4 görs en slutsummering av handlingsplan och åtgärder. Företaget lämnar därmed
formellt projektet men erbjuds fortsatt stöd genom exempelvis nätverksaktiviteter eller
utbildningsinsatser hos lämplig aktör.
3. Uppföljning
Egen uppföljning är en fortlöpande insamling av data för att kontrollera hur en verksamhet
genomförs. Syftena med den egna uppföljningen är att kvalitetssäkra att projektet håller sig
inom grundplanen, styra mot måluppfyllelse samt att reflektera kring förändringsbehov och
utvecklingsmöjligheter. Projektet kommer att följas upp ett par gånger i månaden genom
strukturerade projektmöten med en återkommande agenda baserad på rubriker såsom t ex:
Projektplanen, Måluppfyllelse, Ekonomi, Horisontella kriterier, Läget i företagen,
Kommunikationsplan, Riskanalys, Samverkan, Lärdomar, Långsiktig hållbarhet. Andra metoder
än projektmöten som kan komma att användas här är enkäter, personliga samtal/intervjuer
med företagsledare och samverkansparter samt andra datainsamlingsmetoder.
4. Extern Utvärdering
En extern utvärderare/följeforskare kommer att upphandlas för att kunna göra värderingar av
resultat, samband och orsaker grundat på evidensbaserade utvärderingsmetoder och
programteori. Projektägaren gör utvärderaren delaktig i projektet och intressenterna i
utvärderingen. Projektägaren ska dessutom ta ställning till och agera på utvärderarens frågor
och ansvara för användning och kommunikation av utvärderingen i relevanta sammanhang. I
praktiken betyder det: omsätta lärandet från projektet i ordinarie verksamhet.
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IUC Halland har gjort viktiga erfarenheter av att arbeta med evidensbaserade metoder i
Marknadslyftet. Dessa goda erfarenheter vill IUC Halland både använda inom TEKs verksamhet
och sprida till andra IUCs i Västra Götalandsregionen samtidigt som erfarenhetsbaserade
metoder hämtas hem till Halland från dem. En viktig del i TEK Catalyst Halland kommer därför
att innebära skapandet av strukturerade arenor för systematisk reflektion och lärande, baserat
på projektutvärderingarna och vad forskningen säger inom området.
Gällande projektverksamheten inom IUC Halland, kan goda arbetssätt och metoder omsättas
genom konceptualisering inom ramen för systerorganisationen TEK Kompetens verksamhet. På
så sätt skapas en långsiktig hållbarhet där evidensbaserat goda arbetssätt och metoder omsätts
inom ramen för TEK Kompetens utbildningar och nätverk. Detta ger möjlighet för långt många
fler företag att ta del av möjligheterna än just de företag som deltar i projektet. Dessutom kan
TEK Kompetens då i princip ge företagen en evidensbaserad resultatgaranti.
Man behöver skapa forum för återkoppling och gemensam analys där utvärderare och de
berörda av utvärderingen kan mötas. Lämpliga former är dialoginriktade gruppaktiviteter
såsom t ex workshops eller reflektionsmöten/seminarier. Utrymme för dessa aktiviteter måste
skapas vid sidan av det dagliga arbetet i projektet. En workshop en bit in i projektet för att
jämföra med hur projektplanen funkat i verkligheten är till exempel lämpligt.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Genomföra Marknadsförings
aktiviteter, kommunikationsplan
innehållande spridningskonferenser,
lärandegrupper och seminarier.

Avslutsarbete

Sammanställning av projektresultat
samt slutrapportering

Utvärdering och
lärande

Arbete med uppföljning av projektets 2019-03-01 mål och indikatorer. Genomförande av 2021-02-28
lärandeaktiviteter både projektinternt
och tillsammans med övriga
samarbetspartners. Kunskapsutbyte
med andra projekt. Genomförande av
förbättringar för att bättre styra på
mål.

Delaktivitet Utbyte
med IDC och IUC Väst

Planerad kunskapsöverföring med
IDC och IUC Väst genom besök och
deltagande.
Implementeringsworkshops för
projektet.

2019-03-01 2021-02-28

229 616

Delaktivitet
Mottagarorganisation

Implementeringsworkshops för
mottagarorganisationerna. Att i
mottagarorganisationerna lära,

2019-08-31 2021-01-31

511 080
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analysera och arbeta fram
förändringsplan för att på bästa sätt
dra nytta av projektresultatet.
Delaktivitet Lärande
utvärdering

Kontinuerlig uppföljning med extern
utvärderare för att utveckla arbetssätt
och stämma av projektets målstyrning

2019-08-31 2021-11-01

240 000

Uppstart av projekt

Upphandling företagscoacher
Rekrytering av företag Rekrytering/
upphandling av projektutvärderare.
Ta fram plan för arbete med
aktiviteter kring projektets arbete
med jämställdhet och mångfald. Ta
fram plan för extern
projektutvärdering samt utveckla mål
och indikatorer. Sätta
projektorganisationen, roller och
ansvar. Kommunikationsplan

2019-03-01 2019-04-30

168 137

Företagsanalyser och
coachning av företag

Genomföra företagsanalys,
produktionsanalys, revisioner och
coachning och anpassning av
analysverktyg

2019-05-01 2021-10-31

Delaktivitet
Företagsanalys och
produktionsanalys

Genomföra företagsanalys,
produktionsanalys, revisioner och
coachning

2019-05-01 2021-10-31

2 934 236

Delaktivitet
Företagsanalys och
produktionsanalys

Anpassning analysverktyg

2019-03-31 2019-12-31

75 000

Coachning
förbättringsarbete

Extern expertis, stöd vid framtagning
av handlingsplaner och genomförande
av åtgärder hos företag.

2019-08-01 2021-10-31

450 000

Utvecklingsinsatser
mot deltagande
företag

Nätverksträffar, workshops,
seminarier samt coachning av
företagsledningen etc.

2019-05-31 2021-10-31

200 000

Insatser för
jämställdhet, lika
möjligheter och icke
diskriminering

Genomförande av insatser i form av
seminarier, workshops,
nätverksträffar med fokus på att öka
företagens medvetenhet kring
jämställdhet samt lika möjligheter och
icke diskriminering

2019-09-01 2021-10-31

55 000

Kvalitetssäkrad
uppföljning

Upprätta eller anpassa mallar, rutiner,
system för uppföljning av projektets

2019-03-01 2022-02-28

1 384 550
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ekonomi. Löpande redovisning av
projektekonomi, lägesrapporter och
indikatorer.

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:

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
60
60
10

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

2019
933 308
355 555
127 101
41 667
598 083
2 055 714

2020
1 145 386
360 000
150 000
50 000
733 986
2 439 372

2021
1 166 987
295 000
112 178
50 000
747 828
2 371 993

2022
190 922
59 445
22 899
8 333
122 347
403 946

Totalt
3 436 603
1 070 000
412 178
150 000
2 202 244
7 271 025

100 000
100 000
1 955 714

100 000
100 000
2 339 372

100 000
100 000
2 271 993

0
0
403 946

300 000
300 000
6 971 025

1 955 714

2 339 372

2 271 993

403 946

0
6 971 025

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2019

2020

2021

2022

Totalt

1 173 429
1 173 429
1 173 429

1 403 623
1 403 623
1 403 623

1 363 196
1 363 196
1 363 196

242 368
242 368
242 368

4 182 616
4 182 616
4 182 616

2019
782 285

2020
935 749

2021
908 797

2022
161 578

Totalt
2 788 409

Stöd
Finansiering
EU-medel

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

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 16.5

PM
Ansökningsomgång 2018:2

Ärendenummer 5

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: TechCons - nätverk för teknikkonsulter i Göteborgsregionen
Sökande organisation: Business Region Göteborg AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

4 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

1 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

3 (8)
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Underlag för prioritering
TechCons - nätverk för teknikkonsulter i Göteborgsregionen
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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Brg, Business Region Göteborg AB
Västsverige
20201886
2018:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2019-01-01 – 2022-04-30
Halland, Västra Götaland
Kungsbacka, Göteborg, Alingsås, Partille, Lerum,
Härryda, Ale, LillaEdet, Kungälv, Mölndal, Tjörn,
Stenungssund, Öckerö
1 540 699
2 311 047
0
3 851 746
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
TechCons övergripande mål är att stärka konkurrenskraften hos teknikkonsultbolag i
Göteborgsregionen genom dialog, samverkan och samarbete. Projektet ämnar resultera i ett
aktivt nätverk av teknikkonsultbolag i Göteborgsregionen med verksamhet riktad mot
fordonsindustrin där de kan samlas kring strategiskt viktiga frågor för branschen såsom
omvärldsbevakning, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, branschsamarbete,
internationalisering etc. Projektet kommer genomföra företagsbesök, arrangera seminarier,
nätverksträffar och studiebesök där företagen har möjlighet att ta del av ny kunskap och nya
kontakter. På sikt förväntas projektet resulterat i en plattform för fortsatt samarbete och
samverkan.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Verksamheten är inte
till fullo ny för organisationen varför förnyelsegraden bedöms vara låg. Projektet har uppstått
efter dialog med näringslivet och det finns en efterfrågan från näringslivet, men det finns ingen
privat medfinansiering. Projektet kommer arbeta med spridning av resultat och nå ut både
nationellt och internationellt, men det finns ingen konkretiserad plan för detta. Sökande bedöms
ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet.
Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X
X
X
X
X

2

3

2

3

Meriterande urvalskriterier
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 5
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Svensk fordonsindustri är koncentrerad till Västra Götaland och bidrar starkt till regionens
arbetsmarknad. Fordonsindustrin i Västra Götaland hade år 2014 en direkt sysselsättning på
cirka 31 000 personer fördelat på ungefär 150 företag. Räknas även teknikkonsultföretag in med
verksamhet riktad mot fordonsindustri ökar sysselsättningen till strax över 40 000 personer
fördelat på cirka 200 företag. Dagens fordonsindustri är till stor del en komposition av ett flertal
samarbetande branscher som tillsammans är med och skapar innovationer och lösningar åt
slutbeställaren som är fordonstillverkaren. Framförallt är det konsulter inom exempelvis teknik
och programvaruutveckling som levererar tjänster åt fordonstillverkarna. Teknikkonsultbolagen
är således en viktig del i fordonsindustrins värdekedja med sin kompetens och flexibla
bemanningsförmåga. Konsultbolagen fungerar också som en temperaturmätare på hur
branschen går och ser både hög- och lågkonjunktur i ett tidigt skede. Business Region Göteborg
(BRG) har under ett drygt år fört dialog med ett antal teknikkonsultbolag och de uttrycker
intresse och behov av att samla branschen för att stärka sin konkurrenskraft. Man uttrycker
behov av mötesplatser där de kan samlas kring strategiskt viktiga frågor för branschen såsom
omvärldsbevakning, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, branschsamarbete,
internationalisering etc. BRG har således för avsikt att bygga upp ett nätverk bestående av både
små och stora teknikkonsultbolag verksamma inom fordonsbranschen och genom rubricerat
projekt adressera de utmaningar teknikkonsultbranschen står inför.
2017 genomförde BRG tillsammans med VGR en kartläggning av fordonsindustrins behov av
kompetensförsörjning i Västra Götaland. Kartläggningen omfattar hela fordonsindustrin där
teknikkonsultbolagen ingår som en delbransch. Rapportens resultat speglar således hela
fordonsbranschen men ger sannolikt en god indikation på teknikkonsultbolagens status
avseende de horisontella kriterierna mångfald och jämställdhet. Rapporten visar att betydligt
fler män än kvinnor är sysselsatta i fordonsindustrin. I Västra Götaland är ca 23 procent av de
sysselsatta inom fordonsindustrin kvinnor. Intressant är också att idag studerar 59 procent
kvinnor och 41 procent män på en högre utbildningsinstitution. Sett till Chalmers och KTH är
situationen däremot annorlunda då nära 70 procent av studenterna är män. De tekniska
utbildningarna har här en stor utmaning i att attrahera fler kvinnor att söka programmen. Bland
de anställda inom fordonsindustrin i Västra Götaland utgör en klar majoritet personer med
svensk bakgrund. Denna andel var år 2015 76 procent medan andelen personer med utländsk
bakgrund samma år låg på 24 procent.
Som framgår av siffrorna ovan så står fordonsindustrin och därmed teknikkonsultbolagen inför
utmaningar avseende de horisontella kriterierna. Dock har fordonsindustrin de senaste åren
upplevt en stark konjunktur och såväl fordonstillverkare som teknikkonsulter har sökt
kompetens utanför de traditionella sfärerna. Kompetens har sökts utanför Sveriges gränser och
intresset för fordonsindustrin är starkt, dock finns utmaningar när det gäller bostäder och långa
handläggningstider hos Migrationsverket. De stora trenderna inom fordonsindustrin är
automatisering, digitalisering samt elektrifiering. Trenderna bedömer man kommer att leda till
renare och effektivare transporter, mindre buller samt bättre transportflöden.
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Fordonsbranschen, där teknikkonsultbolagen ingår, har utmaningar kopplade till
kompetensförsörjning. Kvinnor är i minoritet i dessa branscher trots att forskning påvisar att
jämlika och jämställda bolag mår bättre rent ekonomiskt. Med denna kunskap ämnar projektet
försöka påverka företagen att tänka i nya banor kring strategisk kompetensförsörjning.
BRG är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborg Stad. BRG ansvarar för näringslivsutveckling i
Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG skapar hållbar tillväxt genom
att aktivt arbeta och samverka för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Det görs
genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och
offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. Projektet är avstämt och förankrat i BRGs
ledningsgrupp och ligger i linje med BRGs uppdrag.
Inom avdelningen Kluster & Innovation, som står bakom rubricerad ansökan, arbetar BRG
huvudsakligen strategiskt och besitter och förmedlar kunskap och kontakter om branscher
viktiga för regionen, om forskning och utvecklingsinstitutioner samt det politiska systemet.
Fordon och Transporter är ett prioriterat område för BRG och teknikkonsultbranschen fyller en
mycket viktig funktion i fordonsindustrins värdekedja med sin kompetens och flexibla
bemanningsförmåga. Mötesplatser för teknikkonsultbolagen saknas i stor utsträckning idag
vilket också efterfrågas av branschen. BRG har för avsikt att bygga upp ett nätverk bestående av
både små och stora teknikkonsultbolag verksamma inom fordonsbranschen och genom
rubricerat projekt adressera de utmaningar teknikkonsultbranschen står inför. Fördjupade
insatser riktat mot en prioriterad bransch ingår normalt inte i BRGs ordinarie verksamhet. För
att kunna genomföra denna fokuserade och utökade satsning ansöker BRG om medel via ERUF.
I rubricerat projekt vill BRG utveckla sitt arbetssätt genom att arbeta med omvärldsbevakning
och benchmarking genom fysiska studiebesök av internationella fordonskluster. Fysiska besök
ger en helt annan förståelse och kunskap som BRG tror är oerhört viktig att förmedla till
målgruppen. Utvecklingen går extremt fort inom fordonsindustrin och missbedömer man
trender och teknikutveckling finns stor risk att Göteborg och dess näringsliv hamnar på
efterkälken utifrån ett internationellt perspektiv. BRG har via avdelningen Företagsutveckling
olika verktyg riktade mot SME-företag, det rör exempelvis kompetensförsörjning, affärsplan,
internationalisering etc. I TechCons vill BRG utveckla erbjudandet genom att på nätverksträffar
på ett generellt plan presentera BRGs hela ”smörgåsbord” av verktyg. Utifrån företagens intresse
kan detta i förläggningen generera fördjupande workshops som stärker deltagande företags
konkurrenskraft.

Omvärld och samverkan
Fordonsindustrin i Göteborgsregionen och Västsverige går bra och upplever för närvarande en
mycket god konjunktur, vilket inneburit att många personer har anställts och kommer att
anställas under den närmaste tiden. Dock har fordonsbranschens produktionslandskap de
senaste åren förändrats betydligt i takt med teknikens snabba utveckling och globaliseringens
framfart. Personbilar, lastbilar och bussar, som tillverkas idag liknas mer vid teknikintensiva
datorer på hjul.
De stora trenderna inom fordonsindustrin är automatisering, i form av autonoma fordon och
automatiserad produktion; digitalisering, i form av uppkopplade fordon och uppkopplad
industri, data- och informationsflöden och kommunikationsteknologi samt elektrifiering,
övergången till fordon som helt eller delvis drivs av el. Trenderna skiljer sig något mellan
personbilar och tunga fordon, där exempelvis helelektrifierade fordon är en starkare trend på
personbilssidan. Ett annat exempel är uppkopplade fordon, där nya möjligheter att erbjuda
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förbättrade logistikupplägg kanske är mer attraktivt för lastbilstillverkare än
personbilstillverkare.
Trenderna inom teknikutvecklingen återspeglar sig i företagens kompetensbehov och det är här
teknikkonsultbolagen fyller en mycket viktig funktion i fordonsindustrins värdekedja. De
besitter efterfrågad kompetens och har en flexibel förmåga att agera på kort varsel.
Teknikkonsulterna besitter också kompetens som går att applicera inom andra industrigrenar
såsom exempelvis energi- och hälsobranschen. Denna branschöverskridande kompetens är inte
minst viktig den dagen högkonjunkturen inom fordonsindustrin vacklar. Teknikkonsultbolagen
har då möjlighet att vara flexibla även över branschgränser vilket projektet vill belysa.
Fordonsklustret i Göteborgsregionen är omfattande och hela värdekedjan av aktörer såsom
näringsliv, utbildning och forskning, inkubatorer, testarenor, samverkansplattformar etc. finns
representerade i regionen. BRG har djup kunskap om fordonsklustret och dess struktur och
kommer att samverka med andra aktörer inom värdekedjan när det finns behov.
BRG har också goda kontaktytor med motsvarande organisationer i övriga regioner i Västra
Götaland, och samarbete med dessa kommer att genomföras vid behov. Samverkan kan
exempelvis ske kring seminarier, kompetensförsörjning, jämställhet/mångfald och
omvärldsbevakning.
BRG har stor erfarenhet av att driva och delta i projekt finansierade av EU och Tillväxtverket och
kommer i rubricerat projekt att följa de rutiner och riktlinjer som ställs för att kommunicera EU
och Tillväxtverket som finansiär. I samband med företagsmöten, ppt-presentationer,
inbjudningar och seminarier kommer projektet kommunicera muntligt och genom logga att det
stöds och medfinansieras av EU och Tillväxtverket. Spridning av projektet kommer att ske via
hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och i relevanta nätverk i Sverige och inom EU.

Koppling till det regionala näringslivet
Fordonsindustrin av idag är en komposition av ett flertal branscher som tillsammans levererar
lösningar till fordonsindustrin. Teknikkonsultföretagen är en viktig del i fordonsindustrins
värdekedja då de levererar tjänster inom bemanning, teknik, information,
programvaruutveckling, affärsutveckling och kommunikation till fordonsindustrin.
Teknikkonsultbolagen är viktiga för fordonsklustret i Västsverige och bidrar till regionens
sysselsättning och skatteunderlag. BRG har under ett drygt år fört dialog med ett antal
teknikkonsultbolag för att diskutera deras drivkrafter, utmaningar och behov. Bolagen uttrycker
intresse av att samla branschen för att stärka sin konkurrenskraft. Man uttrycker också behov av
mötesplatser där företagen kan samlas kring strategiskt viktiga frågor för branschen såsom
omvärldsbevakning, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, branschsamarbete,
internationalisering etc.
Teknikkonsultbolagen besitter också god kunskap om fordonsbranschen, dock är BRGs
uppfattning att SME-bolag inte i samma utsträckning som större bolag har resurserna att bevaka
och följa den snabba teknikutveckling inom fordonsindustrin. Många av de mindre
teknikkonsultbolagen har stor tyngdpunkt i sin verksamhet riktad mot fordonsindustrin vilket
är ett riskmoment när konjunkturen vänder, dock besitter teknikkonsulterna kompetens som
går att applicera inom andra industrigrenar såsom exempelvis energi- och hälsobranschen.
BRG vill med projektet dels bygga egen kunskap men framförallt bygga kunskap bland
teknikkonsultbolagen avseende teknikutveckling inom fordonsbranschen och dess omvärld.
Projektet vill belysa närliggande branscher så att konsultbolagen kan bredda sitt erbjudande och
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verksamhets bas. Projektet vill belysa den stadsutveckling som sker i Göteborg och
Göteborgsregionen och hur det kan generera nya affärsmöjligheter.
Projektet kommer genomföra företagsbesök, arrangera seminarier, nätverksträffar och
studiebesök där företagen har möjlighet att ta del av ny kunskap och nya kontakter. Projektets
aktiviteter kommer att vara öppet för alla företag i målgruppen och aktiviteterna kommer att
genomföras på gruppnivå. Enskild stöttning av företagen kommer inte att ske inom ramen för
rubricerat projekt. Målgrupp för projektet är primärt små och medelstora teknikkonsultbolag
och projektets aktiviteter kommer att adressera dessa företag. Målgruppen kommer inte att vara
en formell projektpart eller medfinansiera projektet utan kommer att vara deltagare och
mottagare av projektets aktiviteter och resultat.

EU:s strategi för Östersjöregionen
EU:s strategi för Östersjöregionen hanteras inte i detta projekt.

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är att stärka konkurrenskraften hos teknikkonsultbolag i
Göteborgsregionen genom dialog, samverkan och samarbete.
Projektmålet är att skapa ett aktivt nätverk av teknikkonsultbolag i Göteborgsregionen med
verksamhet riktad mot fordonsindustrin.
Delmål
- Projektet ska resultera i att 15 företag deltar i nätverket
- Projektet ska leda till ökad kunskap och förståelse för utvecklingen inom konsultbranschen,
fordonsindustrin, närliggande branscher och Göteborgsregionen.
Omvärldsbevakning och fördjupad kunskap om teknikutvecklingen i sin bransch, närliggande
branscher och den stadsutveckling som sker i Göteborg och Göteborgsregionen är avgörande för
bolags framgång och överlevnad. Teknikutvecklingen går extremt fort inom fordonsbranschen
och vilket ställer höga krav på att vara uppdaterad på de trender och den utveckling som sker
annars finns risk att företagen sitter med fel kompetens eller profil på erbjudande.
Konsultbranschen är den bransch som först drabbas när konjunkturen vänder, genom att
bredda sitt erbjudande och bedriva verksamhet mot närliggande branscher minimerar man
risken vid lågkonjunktur. Göteborg och Göteborgsregionen står inför en mycket stor
stadsutvecklingsprocess som kommer att pågå under många år. Denna utveckling kan rent
fysiskt komma att påverka företagen avseende lokalisering men innebär också möjligheter till
nya affärer i vilket omvärldsbevakning är viktig.
- Projektet ska identifiera och skapa relationer med 3 internationella fordonskluster.
Fordonsindustrin är internationell och ständigt utsatt för hård konkurrens. I Europa och
framförallt Tyskland finns starka fordonskluster som konkurrerar med svensk fordonsindustri.
Genom att omvärldsbevaka och besöka andra fordonskluster kan projektet analysera, bygga
kunskap och bättre förstå deras styrkor och specialiseringsgrad, framgångsfaktorer,
uppbyggnad, konkurrenssituation etc. Genom att bygga relationer med andra kluster finns
möjlighet till utbyte av kunskap, samarbeten, affärsrelationer samt internationell expansion.
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- Projektet ske generera internationell synlighet och marknadsföring av svensk kompetens inom
fordonsindustrin.
I samband med studiebesök till internationella fordonskluster kommer projektet att
marknadsföra den breda kompetens som svenska teknikkonsultbolag besitter.
Marknadsföringen leder till synlighet av bolagens kompetens och kan i förlängningen generera
affärer för svenska bolag. I samband med etableringscase i göteborgsregionen kommer
teknikkonsultbolagen och dess kompetens att marknadsföras för internationella investerare.
Nyhetsartiklar på engelska som beskriver teknikkonsultbranschen i Göteborgsregionen kommer
att produceras.
- Projektet ska leda till ökad branschsamverkan mellan företag inom teknikkonsultbranschen.
BRG har under ett drygt år fört dialog med ett antal teknikkonsultbolag och de uttrycker intresse
och behov av mötesplatser där företagen kan samlas kring strategiskt viktiga frågor för att
stärka sin konkurrenskraft. BRGs erfarenheter från tidigare projekt säger oss att kännedomen
och samarbete företag sinsemellan inom samma bransch ofta är bristfälligt. Genom projektet
skapas möjligheter för nya kontakter, kunskapsutbyte och samverkan inom områden viktiga för
teknikkonsultbolagen, kan exempelvis röra kompetensförsörjning, affärs- och projektutveckling,
internationell marknadsföring etc.
- Projektet ska leda till ökad kunskap och synlighet av jämställdhet/mångfald inom
fordonsindustrin.
Fordonsindustrin och således teknikkonsultbranschen har idag betydande utmaningar när det
gäller kompetensförsörjning. Såväl kvinnor som människor med utländsk bakgrund är
underrepresenterade inom branschen. Projektet kommer att studera och analysera
teknikkonsultbolagens arbete med jämställdhet- och mångfaldsfrågor, på nätverksträffar belysa,
diskutera och hitta lösningar på utmaningarna samt ta del av goda exempel. Genom projektet
kommer deltagande företag ha tillskansat sig mer kunskap samt skaffat sig fler verktyg i sitt
förbättringsarbete avseende jämställdhet- och mångfaldsfrågor.

Målgrupp(er)
Primär målgrupp: små och medelstora teknikkonsultbolag i Göteborgsregionen med verksamhet
riktad mot fordonsindustrin.
Sekundär målgrupp: teknikkonsultbolag i Göteborgsregionen med verksamhet riktad mot
fordonsindustrin.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet har resulterat i ett nätverk av företag som genom samarbete och samverkan stärkt sin
position på den nationella och internationella fordonsmarknaden som en pålitlig och
konkurrenskraftig leverantör av tjänster inom bemanning, teknik, information,
programvaruutveckling, affärsutveckling och kommunikation.
Målet är att projektet resulterat i en plattform där företag genom samarbete och samverkan
stärkt sin position på den nationella och internationella fordonsmarknaden.
Företag som deltagit i nätverkets aktiviteter har fått:
- ökad kunskap och förståelse för utvecklingen inom fordonsindustrin, närliggande
branscher och Göteborgsregionen.
- ökad branschsamverkan mellan företag inom teknikkonsultbranschen.
- ökad regional, nationell och internationell omvärldskunskap.
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-

ökad synlighet samt marknadsföring av svensk kompetens på den internationella
fordonsmarknaden.
ökad konkurrenskraft bland nätverkets företag.
ökad kunskap om jämställdhet och mångfaldsarbete samt verktyg för att förbättra sitt
arbete.

BRG har ansvar för genomförandet av, implementeringen och spridning av projektets resultat.
BRG ansvarar också för att lämna över nätverket i den form företagen önskar innan projektet
avslutas.

Förväntade effekter på lång sikt
Förväntningarna är att projektet har resulterat i en plattform för fortsatt samarbete och
samverkan, antingen genom ett formellt eller informellt nätverk. BRG har som arbetsmodell att
initiera och driva initiativ i en uppstartsfas för att sedan lämna över stafettpinnen till annan
aktör.
Efter tre år tror BRG således att nätverket i stor utsträckning kan agera på egen hand och att
företagen har kunskapen och kontakterna för att utifrån sina behov utveckla samarbetet och
samverkan vidare, vilket i ett längre perspektiv kan få effekter som:
- konkurrenskraftigare företag
- en ökad sysselsättning bland företagen
- ett starkare fordonskluster i Västsverige
- ökade investeringar och etableringar till Göteborgsregionen

Organisation och genomförande
Projektorganisation
BRG är sökande organisation och kommer att leda och utföra projektet med redan anställd
personal. Samtliga roller är deltidsuppdrag inom ramen för sin anställning.
Projektet kommer att bemannas av följande personer:
Projektledare (50%)
- Övergripande ansvar för projektets framdrift.
- Genomföra företagsbesök.
– Arrangera nätverksträffar och seminarier.
- Horisontella kriterier.
Gruppchef transporter och fordon (20%)
- Bevaka utvecklingen inom teknikkonsultbranschen.
- Bevaka trender och utveckling som påverkar fordonsindustrin.
- Bevaka stads- och näringslivsutveckling på lokal, regional och nationell nivå.
EU Affairs Representative (10%)
- Identifiera framgångsrika fordonskluster i Europa.
- Arrangera studiebesök av 3 fordonskluster i Europa.
Etableringsrådgivare (10%)
- Internationell marknadsföring
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- Internationella etableringar
Kommunikatör (10%)
- Ta fram kommunikationsplan.
- Kommunicera artiklar med syfte att sprida omvärldsinformation till målgruppen.
- Kommunicera inbjudningar till seminarier och nätverksträffar
Controller (10%)
- Följa upp och rapportera projektets ekonomi.
Projektet kommer vid behov att använda konsulter för att genomföra kartläggningar,
kommunikation och nätverksträffar. BRG kommer att använda upphandlade konsulter som har
ramavtal med BRG eller Göteborgs Stad.

Arbetssätt
Projektet är organiserat med en projektgrupp bestående av 6 personer. Projektet har definierat
mål och målgrupp samt formulerat projekt- och aktivitetsplan som tillsammans med en
kommunikationsplan ligger till grund för projektets verksamhet.
Projektgruppen kommer regelbundet ha möten för att stämma av och följa upp projektets
verksamhet och på så sätt säkerställa att projektet genomförs enligt plan och styr mot
uppställda mål och förväntade resultat. Som nämnts tidigare så är fordonsbranschen och
teknikkonsultbolagen inte i balans när det gäller de horisontella kriterierna Mångfald och
Jämställdhet. Projektet prioriterar två av hållbarhetsaspekterna, jämställdhet och mångfald.
Projektet kommer att studera och analysera teknikkonsultbolagens arbete med jämställdhetoch mångfaldsfrågor med syftet att få en bild av nuläge, utmaningar och vilken hjälp som
efterfrågas från företagen. På nätverksträffar kommer utmaningarna att belysas och diskuteras
samt förslag på lösningar presenteras. Till nätverksträffar och seminarier kommer företag,
branschorganisationer, fackförbund etc. att bjudas in som talare, som kan fungera som goda
förebilder och ge exempel på hur företag kan förbättra sitt arbete med jämställdhet och
mångfald. Konsultbolagens utmaningar med att bredda sin kompetensbas kommer att belysas.
Goda exempel kommer att synliggöras och kommuniceras genom nyhetsartiklar riktade till
målgruppen.
Enligt stiftelsen Allbright så påvisar forskning en positiv korrelation mellan jämställdhet,
mångfald och lönsamhet, dvs att bolag som arbetar aktivt med dessa frågor är mer välmående
jämfört med bolag som inte har frågorna på agendan. BRG har för avsikt att använda denna
kunskap som verktyg för att upplysa och påverka nätverkets företag. Projektet kan inte ta
ansvar för respektive företags effektivisering och lönsamhet men kan genom projektets
aktiviteter erbjuda kunskap som verktyg i deras förbättringsarbete. Dessa insatser styr mot
projektets delmål om ökad kunskap och synlighet av jämställdhet/mångfald inom
fordonsindustrin och kan ge resultat som ökad konkurrenskraft attraktion.
Projektets kommunikationsplan kommer styra dess kommunikation. Projektets aktiviteter,
nyheter och resultat kommer primärt att kommuniceras externt via BRGs hemsida, nyhetsbrev
och sociala medier. Projektledningen kommer löpande att följa upp och utvärdera projektets
resultat och indikatorer. Projektets resultat kommer att rapporteras till målgruppen/nätverket i
samband med nätverksmöten och till finansiärerna i samband med redovisning och rekvirering.
Projektet kommer i slutet av projektperioden att utvärderas av extern part som är upphandlad
av BRG eller Göteborgs Stad.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum
2019-01-01 2021-12-31

Kostnad

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Extern kommunikation av projektet,
dess verksamhet och resultat.
Projektets verksamhet, aktiviteter och
resultat kommer att kommuniceras
via BRGs hemsida, nyhetsbrev och
sociala medier.

Externt
kommunikationsstöd

Externt stöd för framtagande och
produktion av
kommunikationsmaterial såsom
informationsblad och ppt som
beskriver svensk kompetens inom
fordonsindustrin.

2019-01-01 2021-12-31

60 000

Produktion av
nyhetsartiklar

Externt stöd för produktion av
nyhetsartiklar som kommer att
publiceras på hemsida, i nyhetsbrev
och på sociala medier.

2019-01-01 2021-12-31

75 000

Ansvarig för
genomförande av
kommunikation och
resultatspridning

Kommunikationsansvarig med uppgift 2019-01-01 att ta fram en
2021-12-31
kommunikationsstrategi för projektet,
kommunicera nyhetsartiklar med
syfte att sprida omvärldsinformation
och resultat till målgruppen samt
produktion och kommunikation av
inbjudningar till seminarier och
nätverksträffar.

216 966

Avslutsarbete

Slutrapportera projektet. Ta del av
utvärderingen och dra lärdom inför
kommande projekt.

2022-01-01 2022-04-30

43 903

Utvärdering och
lärande

Extern utvärdering av projektet.
Utvärdera projektets genomförande,
aktiviteter, resultat, och nytta genom
att intervjua de företag som har
deltagit aktivt i projektets aktiviteter.

2021-09-01 2022-04-30

75 000

Projektledning

Ledning och styrning av projektets
övergripande verksamhet och budget.

2019-01-01 2022-04-30

Controller

Följa upp och rapportera projektets
ekonomi.

2019-01-01 2022-04-30
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Projektledare

Projektledare med ansvar för
projektets genomförande. Planera och
dokumentera projektets verksamhet
och aktiviteter. Ansvar för
arbetsfördelning,
projektadministration och
uppföljning. Ansvar för budget,
rapportering och kontakter med
projektets medfinansiärer.

2019-01-01 2021-12-31

253 229

Omvärldsbevakning

Bevaka utvecklingen inom
teknikkonsultbranschen. Bevaka
trender och utveckling som påverkar
fordonsindustrin. Bevaka
utvecklingen inom närliggande
branscher. Bevaka stads- och
näringslivsutveckling på lokal,
regional och nationell nivå.
Omvärldsbevakningen kommer att
ligga till grund för nyhetsartiklar,
teman på nätverksträffar och
seminarier.

2019-01-01 2021-12-31

702 533

Benchmarking

Benchmarking och analys av
fordonskluster i Europa.
Benchmarkingen kommer att ligga till
grund för nyhetsartiklar, teman på
nätverksträffar och seminarier.

2019-01-01 2021-12-31

Externt konsultstöd

Externt konsultstöd för analys av
internationella fordonsklusters
framgångsfaktorer.

2019-01-01 2019-12-31

100 000

Ansvarig för
genomförande av
benchmarking

Identifiera framgångsrika
2019-01-01 fordonskluster i Europa. Bedöma vilka 2019-12-31
kluster som är av störst intresse för
svensk fordonsindustri och dess
tjänsteleverantörer utifrån
perspektiven samarbete, affärer och
konkurrens. Arrangera studiebesök av
3 fordonskluster i Europa.

514 175

Internationalisering

Marknadsföra svensk kompetens
inom fordonssektorn på den
internationella marknaden. Identifiera potentiella leads för
etablering i Göteborgsregionen.

2019-01-01 2021-12-31

245 855

Företagsbesök och
företagskontakter

Besöka teknikkonsultbolag i
Göteborgsregionen med syfte att

2019-01-01 2021-12-31

521 459
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diskutera deras utveckling, behov och
intresse för samverkan samt
byggande av nätverk.
Företagsbesöken ligger till grund för
teman och upplägg på nätverksträffar.
Nätverksaktiviteter

Nätverksträffar riktade mot
projketets målgrupp.

2019-01-01 2021-12-31

Lokaler

Externa lokaler i samband med
arrangerande av nätverksträffar.

2019-01-01 2021-12-31

30 000

Externt konsultstöd

Extern konsultstöd med
specialistkompetens inom exempelvis
tillväxtstrategi, kompetensförsörjning
och internationalisering som kommer
att användas vid nätverksträffar.

2019-01-01 2021-12-31

90 000

Ansvarig för
genomförande av
nätverksträffar

Planera och genomföra
nätverksträffar med syfte att bearbeta
strategiskt viktiga frågor för
branschen såsom omvärldsbevakning,
branschsamverkan,
kompetensförsörjning,
mångfald/jämställdhet,
marknadsutveckling,
internationalisering etc.

2019-01-01 2021-12-31

379 843

Seminarium

Arrangera 3 seminarium där projektet
samlar teknikkonsultbranschen med
syfte att skapa en mötesplats som ger
möjlighet till ny kunskap,
omvärldsbevakning, nya kontakter
och nätverk.

2019-01-01 2021-12-31

150 000

Horisontella kriterier

Projektet kommer att studera och
analysera teknikkonsultbolagens
arbete med jämställdhet- och
mångfaldsfrågor med syfte att få en
bild av nuläge, utmaningar och vilken
hjälp som efterfrågas från företagen.
På nätverksträffar kommer
utmaningarna att belysas och
diskuteras löpande samt förslag på
lösningar presenteras. Till
nätverksträffar och seminarier
kommer företag,
branschorganisationer, fackförbund
etc. att bjudas in som talare. Genom
nyhetsartiklar kommer förebilder

2019-01-01 2021-12-31

126 614
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löpande att synliggöras.
Målsättningen är att projektets
aktiviteter leder till att deltagande
företag har tillskansat sig mer
kunskap samt skaffat sig fler verktyg i
sitt förbättringsarbete avseende
jämställdhet- och mångfaldsfrågor.

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:

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
15
15
5

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

2019
605 696
175 000
55 000

2020
617 808
75 000
55 000

2021
630 161
150 000
55 000

2022
39 746
0
0

Totalt
1 893 411
400 000
165 000

60 000
388 142
1 283 838
1 283 838
1 283 838

60 000
395 903
1 203 711
1 203 711
1 203 711

60 000
403 820
1 298 981
1 298 981
1 298 981

0
25 470
65 216
65 216
65 216

180 000
1 213 335
3 851 746
3 851 746
3 851 746

Medfinansiering
Finansiär

2019

2020

2021

Offentlig kontantfinansiering
Business Region Göteborg AB
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

770 303
770 303
770 303

722 227
722 227
722 227

779 387
779 387
779 387

2019

2020

2021

513 535

481 484

519 594

2022

39 130
39 130
39 130

Totalt

2 311 047
2 311 047
2 311 047

Stöd
Finansiering
EU-medel

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

2022
26 086

Totalt
1 540 699

