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Planering kommande utlysningar 2018 och 2019

ERUF
2018
2018:1

23 mars
1 juni
2018:2

7 december
Kursivt är preliminärt.

15 dec-15 feb
Hållbara transporter

ESF

5 feb – 5 mars
Uppgradering/förlängningsutlysning. Förenklat förfarande
med ändringsbeslut.
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2017:3
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018:1
15 juni – 13 sept
9 april – 3 sept.
Kompetensförsörjning inom vård
och omsorg inriktning
digitalisering m.fl.
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018:2
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Swedish position paper on the future MFF

A modern Europe requires a modern budget. We are facing
substantial challenges and a fundamentally reformed EU budget
would help us tackle them.
1. When the UK’s contribution is phased out and ends, expenditures will
have to be reduced by the corresponding amount. We want to set an
overall expenditure ceiling for the next multiannual financial
framework that does not exceed 1 per cent of the EU’s GNI, in line
with the current and previous frameworks.
2. In the shaping of a more modern expenditure structure we will have to
make reprioritisations that benefit common measures, generating true
European added value. Within a restrictive expenditure ceiling, it will
be crucial that common funding delivers cross-border public goods and
synergies, that economies of scale are exploited and that money is spent
on effective and efficient policies. Measures that correspond to these
requirements can be found in the areas of migration and security,
competitiveness, research and climate change. As a consequence,
expenditures for agricultural support and structural funds need to be
reduced significantly.
3. Contributions from the member states to the EU budget should be
stabilised at present levels. The financing system should always follow
the fundamental principle of fair burden sharing.
4. Not taking responsibility for common decisions and not respecting
common values should come with a price. Conditionality should be
given increased importance in the next MFF and member states that do
not take responsibility for common decisions on for example migration
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and that do not respect the Rule of Law should not be able to receive
EU funds in the same way as is the case today. This could be done
through various mechanisms and measures, whereas the Commission
is the competent actor to put forward a proposal that is transparent,
predictable and that ensures non-discrimination.
5. With a smaller budget, we must spend the money better. This will
require us to review EU expenditure and address current shortcomings
with an aim to remove, reform or replace measures which no longer are
relevant or effective, and provide a catalogue for reforms to be
considered at political level. The exercise should be an open-ended
discussion respecting new financial constraints.

Please find attached position papers on Cohesion policy, Common agriculture
policy and the next Framework programme for R&I.
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A more effective and simplified Cohesion Policy in the next
Multiannual financial framework
Cohesion Policy should continue to be a long-term policy aimed at supporting
sustainable growth, competitiveness and employment. A more effective and
simplified policy is crucial to meet the challenges following the exit of the
United Kingdom from the EU, and the subsequent need of necessary and
significant reductions of budgetary resources in the next financial framework.
Future direction
Some of the challenges where Cohesion Policy even in the future can
contribute are in the areas of climate, energy, research and innovation, SME:s,
digitalisation and competence provision. Cohesion Policy should continue
supporting integration of migrants and improved transition to work for
persons far from labour market. It is vital to seek innovative solutions in all
themes and that all implemented activities have a clear EU added value.
Equality between men and women, integration and environment should
continue to have high priority as horizontal principles.
Distribution of funds
With less funding, the Cohesion policy must concentrate its resources on
reducing disparities between regions and consequently more focus should be
on regions with the greatest needs.
In addition, the support for the more developed parts of the Union should
significantly be reduced. Furthermore, to achieve a transparent and modern
budget, regions should get funding reflecting their actual level of development,
and consequently, all transitional arrangement and different safety nets should
be avoided.
Implementation
The 7th Cohesion report points to the fact that, in a number of areas, the
situation is now back to pre-crisis levels. This means that some fundamental
parts of the implementation-system should be reverted to previous levels. The
N+2 rule should be applied in all programmes and will together with a
simplified system contribute to a more timely implementation.
In addition, further measures should be taken with the intention to simplify
the rules and procedures at both EU- and national level. The levels of national
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co-financing for cohesion policy should be reverted to at least pre-crisis levels
which will also improve the national ownership of the policy.
Clear requirements for structural reform and ex-ante conditionality can be
important tools in contributing to a strengthening of the public
administration, thereby creating better pre-requisites for achieving results
from structural- and investment funds. The instrument of ex-ante
conditionality needs to be further developed.
The implementation-system has become too complex and a number of
changes are needed to remedy this. One approach could be to differentiate in
the requirements for the management of EU-structural funds. The criteria for
such a differentiation should reflect the actual risk for the EU-budget and be
objective, measurable and clearly defined.
The rules for the implementation of EU structural- and investment funds need
to be agreed in legally binding regulations. Guidelines by the Commission
should only contain best-practices and not interpretations of the application
of rules.
Strategic approach
The experiences from the current period show that the strategic framework
and the Europe 2020-strategy have been important in establishing a link
between concrete actions in programs and the overall priorities at EU-level.
The future Cohesion policy also needs to be implemented as an integrated
part of the Unions investments. This should be accomplished through a clear
link between Cohesion policy and the most important overall challenges for
the EU post-2020. The Swedish government is of the view that it is important
that Cohesion policy contributes to a green, sustainable and innovative
Europe. Crucially, the strategic framework also needs a simple and clear
system for the follow-up of results.
The strategic framework should be complemented by a strategic document at
national level. The purpose of a strategic document at national level would be
to connect and link the actions in EU funded programs to overall challenges.
Territorial cooperation
Most societal challenges require cooperation and common solutions. The
Swedish government is of the view that territorial cooperation can contribute
to EU-added value by enabling common development-projects across
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national borders. The programs are important tools to strengthen growth in
border-regions. Smart specialization is a good example which can contribute
to more focused actions both in cross-border and national programs.
Within a substantially decreased overall-budget for Cohesion policy, there is
still a need for the three strands of territorial cooperation, i.e. cross-border,
transnational and interregional cooperation. The Swedish government
supports stability in eligibility rules, including the 150 km-rule for maritime
borders.
Territorial dimension
All types of regions are facing challenges and shortcomings. Therefore,
Cohesion Policy should cover the whole European Union even as its funding
is substantially reduced. The challenges are different in various types of
regions and therefore Cohesion policy should take different territorial
conditions into consideration. That goes especially for the extremely sparsely
populated regions in northern Europe. The special allocation for sparsely
populated regions should remain, and the criteria for population density
should remain in the allocation method.
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A more effective and simplified Common Agricultural
Policy in the next Multiannual financial framework
The Common Agricultural Policy (CAP) is important for the fulfilment of
several environmental objectives, for rural development and for the livelihood
of farmers. A more effective and simplified CAP is crucial to meet the
challenges following the exit of the United Kingdom from the EU, and the
subsequent need of necessary and significant reductions of budgetary
resources in the next financial framework.
It is important that agricultural expenditures are reduced significantly in a way
that ensures a more effective CAP contributing to a competitive and
sustainable sector.
• A general decrease of direct payments, and a relative shift in focus
towards the rural development program, would constitute the
necessary budgetary reductions, contributing to enhanced
competitiveness and sustainable productivity of the agricultural sector.
Such a shift would also reduce the sector’s dependency on income
support. In the long term, the direct payments should be phased out.
• The convergence of direct payment levels between member states
should continue to an overall lower level than today’s average.
• Capping of direct payments would hamper necessary structural
changes towards a more competitive and sustainable sector. If
introduced, capping should be made voluntary and on a member state
level.
• Mandatory co-financing of direct payments is an option that should be
further explored. Used correctly, it would ensure increased national
ownership as well as ensuring financing of the CAP in an overall
reduced financial framework.
• Simplification must be at the core of the forthcoming reform, aiming
at a more efficient and effective use of a smaller budget. Important
simplifications include a revised system for audit and control, with a
more risk-based approach, and to further develop the single audit
scheme.
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• Abandoning inefficient horizontal instruments like greening, and
focusing on targeted measures, would contribute to both an effective
policy and simplification of implementation.
• In order to achieve an effective CAP, it is important that the
distribution of funds is based on transparent and adequate criteria to
ensure competitiveness and sustainable productivity. Within the
second pillar, rural development is central and criteria should take into
account the extent of sparsely populated areas within a country.
• Developing the CAP, to make it more effective and efficient, is also
necessary to meet the UN's global sustainability goals and facilitate the
transition to a bio-based sustainable economy.
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The EU Framework Programme for Research and
Innovation in the next Multiannual financial framework
Joint funding for research at EU level is most relevant, and creates impact
through transnational research and innovation projects and through EU-wide
competition for funding. Joint funding may also be relevant when individual
Member States do not have the resources to finance and carry out large
research and innovation initiatives by themselves. An important prerequisite
for EU funding is that the selection of R&D projects is based on the
excellence criterion, without regard to any arguments of geography, solidarity
or justice.
The EU Framework Programme for Research and Innovation is a prioritised
part of a modern EU budget. For the next programme period of 2021-2027
the programme (working title “FP9”) should, in general terms, be an evolution
of the current Horizon 2020 programme rather than a revolution. FP9 should
take the next step in addressing societal challenges, bring forward solutions
and create impact in society, as well as 2 (8) added value for citizens.
Proportionally, the FP9 budget’s share of the total EU budget should increase,
even in a scenario whereby the next multiannual financial framework
decreases.
FP9 should build on the following basic principles:
1) As in Horizon 2020, projects in FP9 should be selected on the basis of
excellence, with the highest ranked applications being funded.
2) Both research and innovation should continue to be integrated into the next
framework programme.
3) Projects in FP9 should mainly be cross-border cooperation, in which
universities, research institutes, small and large companies, the public sector
and other actors can participate.
4) Projects in FP9 should mainly be funded through grants.
5) The structure of Horizon 2020 with three pillars should be retained.
6) Excellent basic research, research relevant to businesses, and research that
meets social needs should be included.
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7) Projects under FP9 should be characterised by the vision of Open Science,
Open Innovation and Open to the World.
8) The autonomy of the European Research Council must be maintained.
Measures for further development in FP9 based on previous framework programmes:
• Introduce missions that can promote systemic change in society, and
contribute to meeting the UN’s sustainability goals.
• Create stronger synergies between cohesion policy and research and
innovation policy, not least by simplifying and adapting funding rules.
• Integrate the European Innovation Council (EIC) into the Framework
Programme, with a clear focus towards disruptive, market-creating and
scalable innovations.
• Develop support measures for test and demonstration facilities to
increase Europe’s competitiveness in the development of new
products and services.
• Make it easier for countries outside European research collaboration
to participate in FP9.
• Integrate gender equality and gender perspectives in all parts of the
Framework Programme.
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Regionalfonden Västsverige – aktuellt läge mars 2018
Resultat av utlysningen 2017:2
Utlysningen var öppen mellan den 15 juni och 14 september 2017. Prioriteringen ägde rum
den 6 december 2017. Samtliga insatsområden var öppna att söka inom och det förelåg ingen
beloppsbegränsning i något insatsområde. Det var i denna ansökningsomgång inte möjligt att
söka stöd för projekt inom finansiella instrument. I programmet för Västsverige är 5% av
medlen öronmärkta för projekt inom Hållbar statsutveckling och Västsverige har nu beviljat
denna andel av medel inom programmet, där det finns ett beviljat projekt inom Hållbar
statsutveckling för respektive insatsområde.
Under utlysningen inkom totalt åtta ansökningar till programmet i Västsverige, varav sju gick
vidare till prioritering hos Strukturfondspartnerskapet, där samtliga prioriterades. En
ansökan avvisades, eftersom den lämnades in försent. I utlysningen beaktades ansökningar
med koppling till digitalisering särskilt. Av åtta projekt hade två koppling till digitalisering
och båda projekten prioriterades. Ansökt belopp uppgick till drygt 70 miljoner kronor och
beviljat belopp blev ca 55 miljoner kronor efter prioritering. Bland de ansökningar som kom
in i tid var fördelningen per insatsområde två ansökningar inom insatsområde 1 respektive
insatsområde 3 samt tre ansökningar inom insatsområde 2. Vi kände till samtliga
ansökningar innan de skickades in och hade en god dialog med sökande innan utlysningen
stängde.
Bland aktörerna återfinns en ekonomisk förening (Coompanion – Kooperativ Utveckling i
Halland) som inte sökt medel tidigare under den här programperioden. Två andra aktörer
som också är nya under programperioden är Gothia Innovation AB i Skövde och Energi- och
miljöcentrum i Varberg. Det senare projektet är en avknoppning från ett annat
regionalfondsprojekt ”Arena för Grön Tillväxt”. Projektet som Gothia Innovation AB driver är
en vidareutveckling deras inkubatorverksamhet för spelföretag och innehåller ett mycket
intressant fokus på jämställdhetsintegrering i spelföretag. De - finansiellt sett - största
projekten bedrivs av IDC West Sweden AB samt Högskolan i Borås. De beviljades ca 15
respektive 16 miljoner kronor i stöd från regionalfonden och ligger båda inom det
västsvenska styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Projektet som IDC West
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Sweden AB driver ”ASSAR Industrial Innovation Arena” är ett samverkansprojekt mellan
projektägaren, Högskolan i Skövde och Gothia Innovation AB. Projektet syftar till att skapa
en fysisk och öppen innovationsarena där små och medelstora företag får möjlighet till
kompetensutveckling och stöttning inom industriell teknik. Projektet från Högskolan i Borås,
”Body & Space – DO Tank Center”, har som mål att skapa en ny plattform för cirkulär mode
och hållbar inredning i Västra Götaland och drivs tillsammans med IDC West Sweden AB.
Samlad bedömning av projektportföljen
I regionalfondsprogrammet för Västsverige betonas vikten av att utveckla de regionala
styrkeområdena snarare än att hantera regionala svagheter. Det bedöms viktigt för att
Västsverige ska vara globalt konkurrenskraftigt och världsledande inom ett antal områden.
Styrkan i projektportföljen är således projektetens starka koppling till de regionala
styrkeområdena. Inom insatsområde 1 och 3 måste projekten koppla an till något av
styrkeområdena, men många av projekteten i insatsområde 2 kopplar även an till
styrkeområdena, trots att det inte är ett krav från programmets sida. Programmet förstärker
därmed regionens utvecklingsstrategi som handlar om att stärka de regionala
styrkeområdena för att bemöta huvudutmaningarna för företagen i regionen. Detta ser vi
framförallt i projekt som kopplar an till styrkeområdet Material och hållbar produktion, där
bland annat flera av IUC-bolagen i Västsverige driver regionalfondsprojekt med fokus på att
stärka företag inom industrin.
Projektportföljen täcker efter de senaste utlysningsomgångarna in samtliga definierade
styrkeområden, där den största andelen medel är inom styrkeområdet Material och hållbar
produktion. En stor andel medel är även fördelat på Life Science och Hållbar stadsutveckling.
Det har under det gångna året skett en ökning av antalet projekt inom styrkeområdet
Livsmedel, vilket kan kopplas till att programmet i utlysningsomgång 2017:1 särskilt
beaktade ansökningar kopplade till Livsmedel. Vi ser också en stor andel medel inom
kategorin ”Breddsatsning”, som inte är ett styrkeområde utan en gemensam kategori för de
projekt som spänner över två eller flera styrkeområden och där en kategorisering av enbart
ett styrkeområde hade gett en snedvriden bild av fördelningen. Här finner vi även projekt
som riktar sig till många branscher.”
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Spridningen i branschtillhörighet mellan de aktörer som driver regionalfondsprojekt i
Västsverige är relativt stor. Det är dock möjligt att se ett mönster i vilka styrkeområden som
olika aktörer bedriver projekt inom. Bland de projekt som Västsverige har inom
styrkeområdet Livsmedel är till exempel tre av fem aktörer inom forskningsinstitut. Inom
Material och hållbar produktion finner vi istället flest högskolor som projektägare, men även
en stor andel IUC-bolag, samt Science Parks. Projekt inom Life Science drivs i Västsverige
främst av högskolor och Science Parks i Göteborgsregionen, med undantag för ett projekt i
Region Halland.
Programgenomförandet går enligt plan, drygt 70% av programmets budget för
programperioden har beviljats. Det föreligger en relativt låg utbetalningstakt, där den
främsta anledningen är att projekten inte upparbetar kostnader enligt budget. En anledning
är att det tar längre tid än beräknat att få verksamheten på plats, genom exempelvis utdragna
rekryteringar, vilket har föranlett ändringsbeslut i flertalet projekt under våren 2017, där
kostnader omfördelats till senare år i projekttiden.
Det har hittills i programperioden varit ett högre tryck inom insatsområde 2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, jämfört med de övriga två insatsområdena.
Andel beviljade medel i insatsområde 1, Samverkan inom forskning och innovation, kan
tyckas vara låg i förhållande till många regioner, vilket kan förklaras av Västra
Götalandsregionens redan befintliga satsningar på regional utveckling. Västra
Götalandsregionen lägger stora delar av sin budget på att lyfta regionens utpekade
styrkeområden, som genomsyrar regionens utvecklingsstrategi. Här ska tilläggas att
regionalfonden upplevs viktig för regionen trots befintliga regionala satsningar. Genom att
programmet i Västsverige kopplar an till styrkeområdena inom insatsområde 1 och 3, men
även inom insatsområde 2, så kompletterar och förstärker regionalfonden befintliga
regionala satsningar.
För att få fler och bättre genomförandeprojekt i programmet Västsverige, samt högre
konkurrens mellan projekten beslutade strukturfondspartnerskapet i juni 2017 om ett tillägg
i arbetsordningen gällande förstudier i juni 2017. Förändringen innebär att ansökningar om
förstudier kan skickas in löpande och parallellt med ordinarie utlysningar. Syftet med
förändringen är att åstadkomma en snabbare handläggningstid och på sikt en högre kvalitet
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på projekt. projekt. Det har redan märkts ett tydligt resultat av tillägget genom att antalet
förstudieansökningarna har ökat och att det finns ett stort intresse bland aktörerna.
Det föreligger ett gott samarbete och en nära dialog från projektidé till beredningsprocessen
mellan handläggare och ekonom på kontoret i Västsverige. Det främjar en kontinuerlig
uppföljning av projekten, både genom ekonomi- och lägesrapporter varje kvartal eller tertial
och genom en dialog med stödmottagaren. Det gör även att oklarheter kan fångas upp och
åtgärdas i tidigt skede, vilket förebygger oväntade förändringar i projekten. Vidare leder det
till att såväl handläggare som ekonom har en övergripande kunskap om varandras arbete
samt om projektets alla delar.
Samtliga projekt arbetar med horisontella kriterier, enligt programmets riktlinjer. Generellt
arbetar projekten med speciellt riktade insatser för jämställdhet, lika behandling och ickediskriminering och miljö, genom exempelvis workshops. En tydlig utveckling under
programperioden är att nivån av implementeringen av de horisontella kriterierna ökar. Ett
antal projekt har införlivat kriterierna i det vardagliga arbetet och verksamheten, och
integrerar dem som ett naturligt moment i alla led och aktiviteter. Ett gott exempel på just
detta är ”Expand” som drivs av den ideella föreningen Inclusive Business Sweden, vars
verksamhet bedrivs utifrån de horisontella kriterierna, vilket genomsyrar samtliga aktiviteter
och insatser i projektet. Inclusive business som affärsstrategi har sprungit ur processer att ta
fram affärsmodeller som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Exempelvis
genom uppmuntran av miljövänliga energilösningar, synliggörande av kvinnors
entreprenörskap och ett inkluderande av nyanländas kompetens hos företag i regionen.
Projektet vill sätta Västsverige på kartan som en region där kunskap om, erfarenhet av, och
expertis inom inclusive business är en självklarhet.
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Samråd angående kommande utlysning inom Regionalfonden

Nedanstående utlysning planeras ingå i den andra utlysningsomgången för 2018 inom Europeiska
regionalfonden i Västsverige 2014-2020. Utlysningen är öppen mellan den 15 juni och den 13
september 2018.
•

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation, är öppet för ansökningar under
ansökningsomgången.

•

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

•

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi, är öppet för ansökningar under
ansökningsomgången.

Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade
territoriella investeringar.
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Åza Rydén
031-707 73 70

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Nedanstående fem utlysningar planeras ingå i den nionde utlysningsomgången inom Europeiska
socialfonden i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras 9 april 2018 och stänga 3
september 2018.
Utlysningarnas tema är framarbetade inom den så kallade fondsamordningsgruppen. Närmare inriktningar
inom dessa teman kommer att utarbetas med relevanta aktörer under våren 2018, utifrån de regionala
utvecklingsstrategierna för Halland respektive Västra Götaland.

Programområde 1 Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling (mål 1.1) inom områdena:
• Kompetensutveckling inom vård och omsorg inriktning digitalisering
• Kompetensutveckling för hållbart arbetsliv
I de aktuella utlysningarna inom programområde 1 efterfrågar ESF-rådet ett fåtal sammanhållna projekt
som involverar flera arbetsplatser.

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
Öka övergångarna till arbete eller studier för individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden (mål 2.3)
• Öka övergångarna till arbete eller studier för utrikesfödda som står särskilt långt från
arbetsmarknaden, fokus på kvinnor.

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
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Bilaga 5

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

RS 2018-01317

Förslag till beslut

Bilaga 6

Ordförandebeslut
Ordförandebeslut

1. Ordförande får efter samråd med presidiet fatta beslut om prioritering av
ärenden inom tilläggningsutlysningarna 2018/00071 och 2018/00072 i
Europeiska socialfonden
Strukturfondspartnerskapet Västsverige beslutar att ge ordförande efter samråd
med presidiet delegation om att fatta beslut om prioritering av ärenden i
tilläggningsutlysningarna 2018/00071 och 2018/00072 inom Europeiska
socialfonden som presenteras på sammanträdet 23 mars, 2018.
Sammanfattning av ärendet

I samband med ESF-rådets tilläggningsutlysningar 2018/00071 och 2018/00072 kommer
redan beslutade projekt kunna ansöka om förlängning. Information om ärendena kommer
att ges den 23 mars för strukturfondspartnerskapet, dock utan prioriteringsunderlag. Då
projekten måste prioriteras innan 1 maj kan dessa beslut inte vänta till nästkommande
sammanträde. Därför yrkar vi för att dessa ärenden bör prioriteras genom ordförandebeslut
efter samråd med presidiet, samma beslutsprocess som för förstudieansökningar inom
ERUF. Då det rör sig om ett begränsat belopp och redan prioriterade ärenden behöver
dessa inte beredas på nytt av sekretariatet utan kan med ordförandesbeslut expedieras av
förvaltande myndighet. Strukturfondspartnerskapet Västsverige informeras om
prioriteringarna på nästkommande sammanträde den 1 juni, 2018.

Beslutsdatum 23 mars 2018

Birgitta Losman
Ordförande

Bilagor:
1. Tilläggningsutlysning för projekt inom utlysning Projekt som utgår från förstudier dnr
2015/00071
2. Tilläggningsutlysning för projekt inom utlysning Insatser för nyanlända dnr
2015/00072

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg
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Beslutsdatum
2018-02-05
Diarienummer
2018/00071

Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Projekt
som utgår från förstudier dnr 2015/00071
Nu kan ni söka stöd för förlängning av pågående projekt inom utlysning 2015/00071, programområde
2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 12 miljoner kronor till förlängning av pågående projekt inom utlysning
2015/00071 Projekt som utgår från förstudier 2014, som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och
Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande projekt, att
genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet under en period om 6-9 månader.
Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete,
implementeringsarbete, spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser.
Maximal förlängning av projekttiden är 9 månader. Projekten kan pågå som längst till och med 31 juli
2019.
Utlysningen öppnar 5 februari 2018 och stänger 5 mars 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.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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2018/00071

Bakgrund till utlysningen
I februari 2015 utlyste Svenska ESF-rådet i Västsverige medel i utlysningen (dnr 2015/00071)
Projekt som utgår från förstudier 2014. Det är projekten som beviljades medel från denna
utlysning som omfattas av den nu aktuella tilläggsutlysningen.
Förutsättningar för tilläggsutlysningen
Intentionen med tilläggsutlysningen är att möjliggöra för välfungerande projekt att förlänga eller
vidareutveckla sitt arbete under en period om 6-9 månader. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av
budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete, implementeringsarbete,
spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser. Det ska tydligt i ansökan framgå vilka
aktiviteter som ska genomföras under förlängningen, samt vilka resurser som behövs.
För att en ansökan i tilläggsutlysningen ska kunna godkännas ska följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
•
•

Tilläggsansökan uppfyller kraven enligt Socialfondsprogrammet, nationella urvalskriterier
och utlysningen (dnr 2015/00071).
Tilläggsansökan innehåller en relevant motivering för stöd.
Projektets budget ska ha upparbetats i förväntad takt, dvs att hela den tilldelade
budgeten kommer att användas enligt beslutet.
Måluppfyllelsen ska vara god.

Ansvarig samordnares bedömning ska vara att projektet har förutsättningar att nå uppsatta eller
reviderade mål.
Om tilläggsansökan inte uppfyller ovanstående kriterier kommer tidigare beslut att gälla.

Övrig information
Ansökan om förlängning görs av sökanden med en ansökan om ändring i projektrummet. Notera
att det tydligt behöver framgå motivering till ökat stöd och vad som ska genomföras under
tilläggsperioden. Underskriven ansökan om ändring och eventuella bilagor skickas till
vastsverige@esf.se.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2

Beslutsdatum
2018-02-05

Bilaga 6

Diarienummer
2018/00072

Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Insatser
för nyanlända dnr 2015/00072
Nu kan ni söka stöd för förlängning av pågående projekt inom utlysning 2015/00072, 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 8 miljoner kronor till förlängning av pågående projekt inom utlysning
2015/00072 Insatser för nyanlända, som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra
Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande projekt att
genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet under en period om 6-9 månader.
Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete,
implementeringsarbete, spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser.
Maximal förlängning av projekttiden är 9 månader. Projekten kan pågå som längst till och med 31 juli
2019.
Utlysningen öppnar 5 februari 2018 och stänger 5 mars 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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Bakgrund till utlysningen
I februari 2015 utlyste Svenska ESF-rådet i Västsverige medel i utlysningen (dnr 2015/00072)
Insatser för nyanlända. Det är projekten som beviljades medel från denna utlysning som omfattas
av den nu aktuella tilläggsutlysningen.
Förutsättningar för tilläggsutlysningen
Intentionen med tilläggsutlysningen är att möjliggöra för välfungerande projekt att förlänga eller
vidareutveckla sitt arbete under en period om 6-9 månader. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av
budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete, implementeringsarbete,
spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser. Det ska tydligt i ansökan framgå vilka
aktiviteter som ska genomföras under förlängningen, samt vilka resurser som behövs.
För att en ansökan i tilläggsutlysningen ska kunna godkännas ska följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
•
•

Tilläggsansökan uppfyller kraven enligt Socialfondsprogrammet, nationella urvalskriterier
och utlysningen (dnr 2015/00072).
Tilläggsansökan innehåller en relevant motivering för stöd.
Projektets budget ska ha upparbetats i förväntad takt, dvs att hela den tilldelade
budgeten kommer att användas enligt beslutet.
Måluppfyllelsen ska vara god.

Ansvarig samordnares bedömning ska vara att projektet har förutsättningar att nå uppsatta eller
reviderade mål.
Om tilläggsansökan inte uppfyller ovanstående kriterier kommer tidigare beslut att gälla.

Övrig information

Ansökan om förlängning görs av sökanden med en ansökan om ändring i projektrummet. Notera
att det tydligt behöver framgå motivering till ökat stöd och vad som ska genomföras under
tilläggsperioden. Underskriven ansökan om ändring och eventuella bilagor skickas till
vastsverige@esf.se.
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Årsberättelse 2017 för strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Förslag till beslut
1. Strukturfondspartnerskapet beslutar att godkänna Årsberättelsen 2017 för
strukturfondspartnerskapet Västsverige.

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Årsberättelse
2018-01-15

RS 2018-00648

Bilaga 7
Årsberättelse 2017
Halland och Västra Götaland omfattas av två gemensamma europeiska strukturfondsprogram: det
regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige (ERUF) och det nationella Socialfondsprogrammet
(ESF) med tillhörande västsvensk handlingsplan.
Riksdagen har skapat ett Västsvenskt strukturfondspartnerskap för de två strukturfondsprogrammen,
med uppgift att prioritera bland inkomna ansökningar om projektstöd. Partnerskapet består av 23
ledamöter, två nya ledamöter har utnämnts under 2017.
Nomineringskrets
Förtroendevalda Västra Götalands
län

Förtroendevalda Hallands län

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Universitet och högskolor
Länsstyrelserna
Arbetsmarknadens organisationer

Näringsliv
Social ekonomi

Ledamot
Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen (ordförande)
Alex Bergström, Västra Götalandsregionen
Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund
Marina Johansson, Göteborgs Stad
Patrik Karlsson, Västra Götalandsregionen
Gunilla Levén, Västra Götalandsregionen
Dag Hultefors, Region Halland (vice ordförande)
Stefan Bengtsson, Region Halland
Eva Borg, Kungsbacka kommun
Elisabeth Falkhaven, Region Halland
Therese Stoltz, Region Halland
GunMarie Stenström, Region Halland
Anders Paulsson
David Karlsson (till 2017-07-19) / Maria Öystilä (från 201707-20)
Annika Bergman, Högskolan i Borås (till 2017-08-13) /
Alexandra Krettek, Högskolan i Skövde (från 2017-08-14)
Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Cecilia Engström, Länsstyrelsen Hallands län
Tina Ehn, SKL
Catarina Eng, LO
Gabor Hajdu Rafis, Unionen
Jan Landström, LRF
Ingemar Fredriksson, Företagarna
Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal

Sammanträden och sekretariat
Stukturfondspartnerskapet har sammanträtt fyra gånger under året. Tre möten tog plats i Göteborg
och ett i Varberg. Vid junimötet prioriterade strukturfondspartnerskapet 10 projekt med total
finansiering från EU på totalt 49,3 miljoner kronor. I september hölls ett tvådagars strategimöte i
Varberg. Vid decembermötet prioriterades ytterligare 130 mkr till sammanlagt 16 projekt.
Strukturfondspartnerskapets arbete stöds av ett sekretariat vid Västra Götalandsregionens
koncernkontor. Bemanningen på sekretariatet har under 2017 skiftats i olika omgångar och bestått
av Cecilia Nilsson, Anna Levin, Andreas Catoni, Josef Gustavsson och Marja-Leena Lampinen från
Västra Götalandsregionen samt Lena Andreasson Region Halland.
1
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Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet som syftar till att stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft, bidra till en koldioxidsnål ekonomi och hållbar stadsutveckling. Målgrupp är
små och medelstora företag.
Två utlysningar har genomförts under året. Den första utlysningen hölls december 2016 - februari
2017. Programmet var helt öppet för ansökningar, förutom för ansökningar gällande finansiella
instrument och ITI. Prioritet gavs åt projekt med fokus på livsmedel och gröna näringar vilket var
fondsamordnat med Socialfonden.
Vid sammanträdet i juni prioriterade strukturfondspartnerskapet inkomna ansökningar från
vinterutlysningen. Fem projekt fick totalt 22 miljoner kronor i EU-stöd.
I den andra utlysningen juni-september var hela programmet öppet förutom för ansökningar
gällande finansiella instrument och ITI. Vid sammanträdet i december prioriterade partnerskapet sju
projekt som sammanlagt fick 55 miljoner kronor i EU-stöd.
Sammantaget har Regionalfonden för Västsverige beviljat 77 miljoner kronor till 12 projekt under
2017, vilket utgör cirka 17 % av programmet. Totalt har programmet fördelat 71 % av tillgänglig
budget.
Vinterutlysningen 2018 öppnade 15 december 2017 och stänger 15 februari 2018. Samtliga
insatsområden är öppna och sökbara med undantag för riskkapital och HSU inom ITI. Ansökningar
kopplade till styrkeområdet Hållbara transporter beaktas särskilt.
Under 2017 öppnades också möjligheten om att ansöka om förstudier i programmet, tre ansökningar
lämnades in under året.
Projektexempel Regionalfonden:
ASSAR
Projektbudget: 42 039 659 kronor varav EU-stöd 15 039 659 kronor
Projektpartners: IDC West Sweden AB (projektägare), Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB
Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC West Sweden AB,
Högskolan i Skövde och Gothia Innovation AB. Projektet syftar att skapa en fysisk och öppen
innovationsarena där små och medelstora företag får möjlighet till kompetensutveckling och
stöttning inom industriell teknik. Aktiviteterna utgörs av olika arbetspaket som ska utveckla och
integrera strukturer för att möta utmaningarna inom Smart industri och som utgår från Virtual
Engineering.
Body & Space - Plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer
Projektbudget: 40 832 497 kronor vara EU-stöd 16 147 797 kronor
Projektpartners: Högskolan i Borås (projektägare), IDC West Sweden AB
Projektets mål är att skapa en ny plattform för cirkulär mode och hållbar inredning i Västra
Götaland. Plattformen avses ha en katalyserande roll för små och medelstora företag (SMF) i
regionen när det gäller affärsförverkligande av innovativa idéer/projekt med fokus på
minimering av miljöpåverkan avseende textil, mode, inredning och möbler. Utöver SMF
är målgruppen även konsumenter och studenter, som ska engageras i projektaktiviteterna. En viss
koppling finns till näringslivet i Halland, etablerade kontakter finns med Energi och Miljö Centrum i
Varberg.
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Svenska ESF-rådet är den myndighet som ansvarar för att genomföra Socialfondsprogrammet.
Programmet syftar till att stimulera kompetensutveckling och öka övergångarna till arbete.
Två beslutsmöten har genomförts under året. Vid strukturfondspartnerskapets junimöte fattades
beslut om projekt från vinterutlysningen januari-mars 2017 inom nedanstående tre utlysningar:
1. Programområde 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar, 25 mkr
2. Programområde 1.2 Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, 5,4 mkr
3. Programområde 2.3 Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden - inriktning livsmedel och gröna näringar 40 mkr
Totalt beviljades 5 projekt med sammanlagt EU-stöd på 27 mkr.
Sommarutlysningen juni-september 2017 innehöll nedanstående fyra utlysningar:
1. Programområde 1.1 Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag, 60 mkr
2. Programområde 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar, 12 mkr
3. Programområde 2.1 Ökade övergångar till arbete och studier, 80 mkr
4. Programområde 2.3 Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda – fokus på kvinnor, 30 mkr
Partnerskapet kunde på sitt sammanträde i december prioritera 9 projekt som sammanlagt fick 75
mkr i EU-stöd.
Under 2017 har konkurrensen om medel i programmet minskat, ansökningarna har inte överstigit
tillgängliga medel. Sammanlagt har 102 miljoner kronor fördelats till 14 projekt under året, vilket
utgör ca 10 % av programmets budget. Totalt har 66 % av Socialfondens tillgängliga medel beslutats
för perioden 2014-2020.
Projektexempel Socialfonden:
ReGarden
Projektbudget: 12 389 042 kronor varav EU-stöd 8 563 685 kronor
Projektpartners: Göteborgs stad (SDF Östra Göteborg (projektägare) samt SDF Angered),
Coompanion och Grogrunden
Den gröna ekonomin lyfts fram som en växande arbetsmarknad med potential att inkludera
människor som idag står utanför arbetsmarknaden på såväl EU-nivå som nationell nivå. Syftet med
projektet ReGarden är att möta efterfrågan på nya metoder och verktyg för att validera personer
mot arbete inom gröna näringar och samtidigt möta det växande behovet av arbetsträningsplatser i
nordöstra Göteborg. Projektet ReGarden har som målsättning att i samarbete med representanter
från branschen etablera två arbetsträningsspår inom odling/utemiljöskötsel och livsmedelsproduktion för att fler ska komma vidare mot arbete genom praktik eller studier eller direkt ut i jobb.
PARADIGM
Projektbudget: 11 732 176 kronor varav EU-stöd 5 570 411 kronor
Projektpartners: Samordningsförbundet i Halland (projektägare), Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Halland samt Hallands kommuner
Projektet PARADIGM vill stödja personer med särskilt behov av stöd att nå arbetsmarknaden eller
påbörja studier, fokus är främst unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning (18-29 år). I
PARADIGM ska man arbeta enligt PAR-metodiken (Participatory action research) som betonar
deltagande och ska mynna ut i konkreta åtgärder, gärna för social förändring. Projektaktörerna ska
tillsammans med representanter från målgruppen skapa relevant intressant innehåll. I projektet ska
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man också arbeta med digitalisering av olika slag, även det med inriktning av tjänstedesign, dvs
kunden/ brukaren/användaren är själv med och påverkar innehållet och slutprodukten. Syftet med
digitaliseringen ska vara att öka övergångarna till arbete och studier. PARADIGM kommer att
samarbeta med Digitalt Laborativt Center (DLC) och Fab Lab på Campus i Halmstad då denna kreativa
och inspirerande miljö förhoppningsvis kommer att motivera deltagarna att delta i projektet och
påbörja sin förändringsresa mot en sysselsättning (jobb eller studier).

Fondsamordning
De förvaltande myndigheterna har till uppgift att samråda med strukturfondspartnerskapet om
kommande utlysningar. Fondsamordningen i Västsverige mellan Regionalfonden (ERUF),
Socialfonden (ESF), Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet har fortsatt under
2017. Syftet med arbetet är att öka effektiviteten och förstärka effekterna av programmens insatser i
geografin.
Arbetssättet har tre steg och utgår från 1) Region Hallands tillväxtstrategi och Västra Götaland 2020,
2) inventering av aktuella behov hos de lokala och regionala aktörerna och 3)
fondsamordnadeutlysningar anpassade utifrån behoven i Västsverige. Samordningen sker framför
allt mellan strukturfonderna, men även med EU:s sektorsprogram.
I fondsamordningsgruppen träffas chefer hos de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket, Svenska
ESF-rådet och Länsstyrelserna i Halland län och i Västra Götalands län samt hos de regionala
utvecklingsansvariga organen Region Halland och Västra Götalandsregionen. Även Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen deltar i gruppen som har sammanträtt fyra gånger under 2017 och utbytt
information om programmens fortskridande, regionala behov och satsningar inom ramen för de
regionala tillväxtstrategierna och förberett kommande utlysningar.
Under 2017 har två fondsamordnade utlysningar genomförts. Vinterutlysningen 2017 fokuserade på
Livsmedel och gröna näringar, sommarutlysningen fokuserade på Digitalisering.

Mobilisering digitalisering
Som en del i arbetet med fondsamordning och tematiskt inriktade utlysningar anordnade
strukturfondspartnerskapet den 21 mars 2017 ett mobiliseringsmöte för aktörer intresserade av
digitalisering. På mötet hölls inspirerande presentationer följt av diskussioner om projektidéer. För
att ta tillvara på projektidéerna som utvecklades under mobiliseringsmötet anordnades även ett
uppföljningsmöte den 9 maj där deltagarna fick vidareutveckla sina idéer. Fyra projekt med särskilt
fokus på digitalisering inkom under sommarutlysningen i de två programmen.
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Europeiska socialfonden
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överlämnande av projektansökningar till strukturfondspartnerskapet i region
Västsverige för yttrande om prioritering
Region/enhetschef: Aza Ryden
Utlysning: 2017/00544 Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
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Motivering
Den förvaltande myndigheten ska enligt 2 kap. 8 § förordningen (2014: 1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser
samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet.
Ansökningarna ska därför enligt 2 kap. 9 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt överlämnas för yttrande om prioritering till strukturfondspartnerskapet:
Diarienummer
2018/00012
2018/00007
2018/00008

m

- Svenska
ESF-rådet

Stödsökande
Västra
Götalandsregionen
Högskolan i Halmstad
Göteborgs stad
lntraservice

Projektnamn

ESF-stöd

Föredragande

DiREKT

25 224 645

Anna Halmgren

Digga Halland

20 997 174

Anna Halmgren

GO-DiglT

11 272188

Anna Halmgren

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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Utlysning: 2017/00543 Ökade övergångar till arbete eller studier för unga (15-24 år)
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Programområde/mål:Programområde
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2 Mål2.2
Motivering
Den förvaltande myndigheten ska enligt2 kap. 8 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda
strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.
Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser
samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa programmet.
Ansökningarna ska därför enligt2 kap. 9 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt överlämnas för yttrande om prioritering till strukturfondspartnerskapet:
Diarienummer
2018/00011

m

- Svenska
ESF-rådet

Stödsökande
Högskolan i Skövde

Pro'ektnamn
Pro'ekt Studio Ludum

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

ESF- stöd
28 151 637

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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Svenska ESF-rådet

Ansökningsomgång 2017:3
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Lista avslag / återtag

2017/00544 Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

ESF-stöd
ansökan

2018/00005

Digitalisering i Ambulanssjukv

2018-05-01

2020-04-30

Skaraborgs Sjukhus
Verksamhetsområde M4

5 671 820

ESF-stöd
ansökan

ESF-stöd totalt

2017/00542 Kompetensutveckling för breddad rekrytering
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

2018/00009

Konfektionsfabrik 4.0

2018-05-01

2020-04-30

Stiftelsen Proteko

2 960 877

2018/00006

Projekt Perlan

2018-08-01

2020-07-31

Mariestads kommun

9 776 187

ESF-stöd totalt

2017/00543 Ökade övergångar till arbete och studier för unga
Dnr Stödärende

Projektnamn

Startdatum
projekt

Slutdatum
projekt

Organisationsnamn

ESF-stöd
ansökan

2018/00013

Från Utsatt till Insatt

2018-08-01

2021-07-30

Måleriföretagen i Väst
Serviceaktiebolag

11 521 735

2018/00010

STUNS

2018-08-01

2021-07-31

Svenljunga kommun

7 443 361

ESF-stöd totalt
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Beslutsdatum
2017-11-13
Diarienummer
2017/00544

Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Stärkt digital kompetens för vård- och
omsorgssektorn

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.
I aktuell 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.
Förväntade effekter av projekten är att deltagande kvinnor och män genom projektens insatser
stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
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 13 november 2017 och 8 januari 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 maj 2018 och senast 1 augusti 2018. 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.
Utlysningen
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.
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.
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 nödvändigt 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.
Insatserna i projekten ska syfta till att höja deltagande kvinnor och mäns digitala kompetens och
huvudsakligen bestå av kompetensutvecklingsinsatser inom området digitalisering. 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
Målgruppen 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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt i denna utlysning 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.

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 tillgodosetts.
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.

-

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

Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Det finns krav på att ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat
och det är ett krav att projekten ska kunna redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har
myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska i linje med detta arbeta resultatbaserat. Därför ska
sökanden i samband med ansökan ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Här finns
mallen för förändringsteorin.
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Mer information och stöd finns här: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat att arbeta resultatbaserat.
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Horisontella principer

Hållbar utveckling genom 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.
ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de horisontella principerna
till projektsökande. Mer information om ESI-support finns här.
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 ni läsa här.
Analys
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.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet inom
projektets fokusområde.
3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp sina
jämställdhetsmål.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Aktiviteter/Genomförande
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.
Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt. Saknas
kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
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 ni 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.
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Detta innebär att även den horisontella principen Hållbar utveckling ligger till grund för
bedömningen av vilka projekt som har bäst förutsättningar att bidra till övergripande mål och som
därmed ska beviljas medel.
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.
Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt sex månader. Denna fas ägnas åt fördjupad planering av genomförandet
och fördjupad analys av arbetsplatsernas och deltagarnas kompetensbehov.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande delar 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.
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-

I ovanstående ska jämställdhets-, icke-diskriminerings- och tillgänglighetsperspektiv
inkluderas.

-

En beskrivning av projektorganisationens struktur för ledamöter i styr- och
referensgrupper.

-

Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter.

-

Beskrivning av hur deltagarnas delaktighet i utvecklingsarbetet i analys- och
planeringsfasen har säkerställts och ska fortsätta i genomförandefasen.

-

Konkretisering av andra insatser som till exempel transnationellt samarbete och
beskrivning av aktiviteterna i förhållande till förväntade resultat och effekter av projektet.

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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Uppföljning och utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån. När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter
rapporteras om personnummer, deltagarens startdatum, organisation som anvisat deltagaren
(gäller deltagare inom programområde 2) och därefter ska projektet månatligen rapportera antal
timmar som deltagaren deltagit i projektets verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har
kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet
kopplat till utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva
följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.
Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till genomförandet
av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande organisationerna.
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Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören.

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 även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i
sin problemformulering.
Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de valbara
projektansökningarna. 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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Dessutom har strukturfondspartnerskapet 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.

Förutsättningar för projektgenomförande

För att ett projekt ska bedömas bidra till utlysningens tänkta resultat och effekter krävs
sammanfattningsvis att:
-

-

-

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys kopplat till de långsiktiga och
strategiska utvecklingsbehoven. I ansökan ska framgå hur projektet utgått från
målgruppens och aktörernas behov i sin problemformulering.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
Alla projekt ska jämställdhetsintegreras och främja tillgänglighets – och ickediskrimineringsperspektivet. Hur detta ska göras och hur det kopplas till övergripande mål
och delmål ska beskrivas i ansökan.
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.
Projektorganisationen ska vara fastställd och uppbyggnad och struktur beskrivas,
inklusive styrgruppens och eventuella referensgruppers sammansättning.
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Översiktlig tids- och aktivitetsplan för hela projektet, inklusive beskrivning av deltagarens
tänkta väg genom projektet.

Tänk på att det är av största vikt att arbeta nära denna utlysningstext i ansökningsprocessen, då
hur väl en ansökan lever upp till utlysningens krav är avgörande för om projektet kommer kunna
beviljas. 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?
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 13 november 2017 och stänger 8 januari 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.
Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 maj 2018 och senast den 1 augusti 2018. 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.
Ansökan och budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Bekräftelsebrev ska skrivas under av behörig företrädare för projektsökande, skannas in och
skickas tillsammans med eventuella bilagor via e-post till Svenska ESF-rådet i Västsverige,
vastsverige@esf.se , eller via post till Svenska ESF-rådet i Västsverige, Box 112 80, 404 26
Göteborg. Här hittar du bekräftelsebrevet.
En budget ska göras för hela projekttiden. Den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. 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.
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Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 67 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 33 procent.
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat än
pengar från offentlig och privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredningen 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.
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.
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. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Kompetensutveckling för 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 som står långt från
arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige
(Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt med inriktning på kompetensutveckling för
breddad rekrytering och effektivare matchning för regionens företag och organisationer. Genom att
utveckla den egna personalen kan kompetens tillgodoses och plats beredas för ny effektivare
matchning och rekryteringar i kompetenskedjan, där möjlighet också ges att inkludera arbetssökande
personer i projekten.
Utlysningen riktar sig till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller
medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta på
sig rollen som intermediär för att möjliggöra projektgenomförande för företag och organisationer.
Målgrupp: Sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform. Utlysningen öppnar
även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens programområde
2. En majoritet av de deltagande arbetsplatserna ska vara kända vid ansökans inlämning.
Utlysningen pågår mellan 13 november 2017 och 8 januari 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 maj 2018 och senast 1 augusti 2018. 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.
Utlysningen
Bakgrund
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. Handlingsplanen beskriver en väl fungerande matchning som
avgörande för det västsvenska näringslivets konkurrenskraft. Bristen på arbetskraft med relevant
utbildning är ett stort tillväxthinder för näringslivet, på samma sätt är en fungerande matchning
betydelsefull för välfärdssektorns utveckling.
Även Tillväxtstrategierna för Region Halland och Västra Götalandsregionen betonar vikten av att
fortsätta utvecklas som kunskapsregioner för att stärka konkurrenskraften. En god kompetensförsörjning i företag och organisationer bidrar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ökar
förmågan till omställning. Tillväxtstrategierna betonar vidare behovet av en mer jämställd och
inkluderande arbetsmarknad liksom vikten av en förbättrad matchning mot framtida kompetensbehov. Vidare bidrar kompetensutveckling av redan sysselsatta till ökad innovationsförmåga och
stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden.
För fortsatt regional utveckling behöver företag/organisationer ställa om och/eller fördjupa sin
kompetens i att arbeta med icke-diskriminering i syfte att bredda tillgänglig rekryteringsbas.
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 verksamheten.
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Inriktning
För att bidra till matchning av arbetskraft och kompetensutveckling i region Västsverige utlyser
Svenska ESF-rådet medel för att kompetensutveckla personal och bredda rekryteringsunderlaget
till regionens företag och organisationer. Genom att utveckla den egna personalen kan
kompetens tillgodoses och plats beredas för ny effektivare matchning och rekryteringar i
kompetenskedjan, där möjlighet också ges att inkludera arbetssökande personer i projekten.
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.
I aktuell utlysning ska projekten bedrivas i region Västsverige som omfattar Västra Götalands och
Hallands län.
Målgrupp
Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform inom
privat och offentlig sektor, samt verksamma inom den sociala ekonomin.
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 behov av relevant kompetens,
arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till nätverk erhållas. 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.
Transnationalitet
För innovation, lärande och spridning av resultat finns möjligheten för projekt i denna utlysning 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.
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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.

Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt med insatser som ska stärka anställda
kvinnor och män med behov av kompetensutveckling för att möta efterfrågan på kompetens hos
företag och organisationer.
En majoritet av de deltagande arbetsplatserna ska vara kända vid ansökans inlämning. Projekt
som har en större geografisk spridning uppmuntras.
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
synliggöras.
Förväntade resultat av projekten inom utlysningen:
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män, bl.a. genom ökad
kompetens och större nätverk.

-

Ökad sysselsättning och konkurrenskraft genom att verksamheter utvecklar sin förmåga
att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, breddad rekrytering och jämställdhet på
arbetsplatsen.

-

Ökad kunskap och förbättring av rutiner för jämställd och icke-diskriminerande
rekrytering.

Förväntade effekter av projekten inom utlysningen:
-

Att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses.

-

Ett hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

-

Förändrade attityder för att motverka diskriminering och främja mångfald på
arbetsmarknaden.
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Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Det finns krav på att ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat
och det är ett krav att projekten ska kunna redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har
myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska i linje med detta arbeta resultatbaserat. Därför ska
sökanden i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Här finns
Mall förändringsteorin.
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat
Horisontella principer

Hållbar utveckling genom 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.
ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de horisontella principerna
till projektsökande. Mer information om ESI-support.
Jämställdhet
Socialfondens projekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper
och prioriteringar genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom externt
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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:
Analys
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.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet inom
projektets fokusområde.
3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp sina
jämställdhetsmål.
Aktiviteter/Genomförande
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.
Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt. Saknas
kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
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.
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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.
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 och möjligheter 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.
Detta innebär att även den horisontella principen Hållbar utveckling ligger till grund för
bedömningen av vilka projekt som har bäst förutsättningar att bidra till övergripande mål och som
därmed ska beviljas medel.
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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Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

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

-

Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter.

-

Beskrivning av hur deltagarnas delaktighet i utvecklingsarbetet i analys- och
planeringsfasen har säkerställts och ska fortsätta i genomförandefasen.

-

Konkretisering av andra insatser som till exempel transnationellt samarbete och
beskrivning av aktiviteterna i förhållande till förväntade resultat och effekter av projektet.
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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.

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.

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 är
följande:
-

-

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

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de valbara
projektansökningarna. 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.
Dessutom har strukturfondspartnerskapet 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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Förutsättningar för projektgenomförande

För att ett projekt ska bedömas bidra till utlysningens tänkta resultat och effekter krävs
sammanfattningsvis att:
-

-

-

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys kopplat till de långsiktiga och
strategiska utvecklingsbehoven. I ansökan ska framgå hur projektet utgått från
målgruppens och aktörernas behov i sin problemformulering.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
Alla projekt ska jämställdhetsintegreras och främja tillgänglighets – och ickediskrimineringsperspektivet. Hur detta ska göras och hur det kopplas till övergripande mål
och delmål ska beskrivas i ansökan.
I samband med ansökan ska 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.
Projektorganisationen ska vara fastställd och uppbyggnad och struktur beskrivas,
inklusive styrgruppens och eventuella referensgruppers sammansättning.
Översiktlig tids- och aktivitetsplan för hela projektet, inklusive beskrivning av deltagarens
tänkta väg genom projektet.

Tänk på att det är av största vikt att arbeta nära denna utlysningstext i ansökningsprocessen, då
hur väl en ansökan lever upp till utlysningens krav är avgörande för om projektet kommer kunna
beviljas. 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?
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 13 november 2017 och stänger 8 januari 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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Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 maj 2018 och senast den 1 augusti 2018. 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.
Ansökan och budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Bekräftelsebrev ska skrivas under av behörig företrädare för projektsökande, skannas in och
skickas tillsammans med eventuella bilagor via e-post till Svenska ESF-rådet i Västsverige,
vastsverige@esf.se , eller via post till Svenska ESF-rådet i Västsverige, Box 112 80, 404 26
Göteborg. Här hittar du bekräftelsebrevet.
En budget ska göras för hela projekttiden. Den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. 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.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 67 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 33 procent.
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat än
pengar från offentlig och privat medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredningen 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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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.
Projektets beräknade kostnader fördelade per deltagande organisation ska beskrivas i
avstämningsrapporten inför övergång till genomförandet. En uppskattning ska dock lämnas redan
vid ansökan om stöd om hur stort ett genomsnittligt stöd per företag beräknas uppgå till. Slutlig
bedömning av statsstöd görs vid beslut om övergång till genomförandet.
Intyg avseende redogörelse för statligt stöd inklusive stöd av mindre betydelse som företag som
deltar i projektet mottagit de senaste tre åren finner ni här .
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. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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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 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
Målgrupp: Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig i gråzonen
mellan studier och arbete.
Förväntade effekter av projekten är att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån
arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning och att projekten ska ha bidragit till minskade
skolavhopp.
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.
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.
Schablonen kan användas under förutsättning att Sveriges ansökan om delegerad akt i enlighet med
(EU) 1304/2013 artikel 14.1, diarienummer 2017/00010-1, fastställs av EU-kommissionen.
Utlysningen pågår mellan 13 november 2017 och 8 januari 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2018 och senast 1 augusti 2018. 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.
Utlysningen
Bakgrund
I det nationella socialfondsprogrammet konstateras det att en del unga har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Både Västra Götalandsregionen och Region Halland lyfter i sina
tillväxtstrategier (VG2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020) unga som en viktig grupp
och har mål om att och förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden för unga och arbeta
aktivt mot skolavhopp.
Arbetslösheten för unga har sjunkit i Sverige sedan socialfondsprogrammet skrevs, men det
förbättrade arbetsmarknadsläget kommer inte alla unga till del. Många har behov av extra stöd
och resurser för att fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utlysningen riktar
sig till ett flertal målgrupper som beskrivs nedan.
I en jämförelse mellan unga som är inrikes födda och utrikes födda samt mellan kvinnor och män
framkommer flera strukturella skillnader. Den mest markanta är den mellan inrikes födda kvinnor
och utrikes födda kvinnor, där inrikes födda kvinnor har en betydligt högre sysselsättningsnivå.
Det är samma struktur mellan utrikes och inrikes födda män. Detta kan ses på regional och
nationell nivå, men med lokala variationer. Det framgår också att unga män och kvinnor tar olika
vägar i etableringsprocessen, där män mellan 15 och 24 år i högre grad har anställning, jämfört
med kvinnor, som i högre grad studerar. Inom gruppen utrikes födda som helhet är det en högre
andel som studerar, jämfört med inrikes födda där högre andel har anställning (Temagruppen
Unga i arbetslivet, 2017).
Antalet unga med aktivitetsersättning är en annan viktig målgrupp. Antalet unga i gruppen har
ökat, mellan 2006 och 2016 fördubblades antalet mottagare av aktivitetsersättning.
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En del av detta har kopplats till en ökad psykisk ohälsa som kan ses inom samtliga åldersgrupper
mellan 16 och 64 år (Försäkringskassan). Andelen av dessa som kommer i arbete har legat på
ungefär samma nivåer, vilket innebär att fler kommit i arbete, men också att antalet som inte
kommit i arbete ökat. (Rapport från riksdagen: Vägen till arbete för unga med
funktionsnedsättning - en uppföljning och utvärdering).
Det finns också en grupp med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), där antalet har
varit relativt konstant de senaste 10 åren. Det är en heterogen grupp där det också finns
skillnader mellan män och kvinnor och mellan de som är inrikes eller utrikes födda. Utrikes födda
har en högre representation i statistiken och andelen kvinnor är också något högre än andelen
män (Ung idag, MUCF).
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 viktigare faktor för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen).
Aktuell utlysning kopplas till mål 2.2 i det nationella socialfondsprogrammet, Underlätta
etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män.
Inriktning
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som underlättar etablering i arbetslivet
och ökar deltagandet i utbildning för kvinnor och män mellan 15 och 24 år.
Av den regionala handlingsplanen framgår det att metoder behöver tillämpas och vid behov
utvecklas för att öka övergångarna till fortsatt utbildning eller sysselsättning. En hög grad av
individanpassning är möjlig. Projekt kan i stor utsträckning göras i samverkan mellan olika aktörer.
Metoder med syftet att bryta könssegregerade arbetsroller och bredda yrkesvalen för kvinnor och
män är viktiga.
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. Insatser bör ha
stort fokus på att tillvarata individuella möjligheter och behov hos deltagarna. Insatser som till
exempel minskar skolavhopp, stimulerar viljan att fullfölja studier, som tar fokus på
yrkesutbildningar eller andra typer av insatser som kommer att leda till att deltagarna hittar en väg
in på arbetsmarknaden, är centrala.
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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.
Digitalisering som metod
I den aktuella utlysningen finns möjligheten att arbeta med digitalisering som en metod för
insatser till målgruppen och för kompetenshöjning inför den alltmer digitaliserade
arbetsmarknaden. För att klara framtidens utmaningar behövs en mer omfattande och effektiv
användning av digital teknik, vilket även lyfts fram inom EU2020-strategin. I utlysningen finns
därför möjlighet för projekten att arbeta med kompetenshöjning för att stärka målgruppen inom
digitaliseringsområdet.
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 hur kvinnor och mäns ställning
på arbetsmarknaden kan stärkas. Samverkan är därmed ett viktigt inslag i projekten och insatser
som innefattar en bred, utvecklad och relevant samverkan söks.
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.
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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Förväntade resultat och effekter av projekten
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.
Projekten ska involvera ett flertal deltagande aktörer och en större geografisk spridning
uppmuntras.
Förväntade resultat och effekter:
-

Att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i
arbete eller utbildning.
En mindre könssegregerad arbetsmarknad
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.

Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Det finns krav på att ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat
och det är ett krav att projekten ska kunna redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har
myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska i linje med detta arbeta resultatbaserat. Därför ska
sökanden i samband med ansökan ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Här finns
mallen för förändringsteorin.
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Mer information och stöd finns här: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat att arbeta resultatbaserat.

Horisontella principer
Hållbar utveckling genom 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.
ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de horisontella principerna
till projektsökande. Mer information om ESI-support finns här.
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 ni läsa här.
Analys
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.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet inom
projektets fokusområde.
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3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp sina
jämställdhetsmål.
Aktiviteter/Genomförande
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.
Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt. Saknas
kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
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 ni 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. Detta innebär att även den
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horisontella principen Hållbar utveckling ligger till grund för bedömningen av vilka projekt som har
bäst förutsättningar att bidra till övergripande mål och som därmed ska beviljas medel.
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.
Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

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

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter och vad konsekvenserna blir
om dessa inte uppnås.
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 projektorganisationens struktur för ledamöter i styr- och
referensgrupper.
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Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter
Konkretisering av andra insatser som till exempel transnationellt samarbete och
beskrivning av aktiviteterna i förhållande till förväntade resultat och effekter av projektet.

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.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas. Nedan
ges en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån.
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När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter rapporteras om personnummer, deltagarens
startdatum, organisation som anvisat deltagaren (gäller deltagare inom programområde 2) och
därefter ska projektet månatligen rapportera antal timmar som deltagaren deltagit i projektets
verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen.
Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet kopplat till
utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva följande:
-

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

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.

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

Strukturfondpartnerskapets prioritering
Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland de valbara
projektansökningarna. 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.
Dessutom har strukturfondspartnerskapet 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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Förutsättningar för projektgenomförande
För att ett projekt ska bedömas bidra till utlysningens tänkta resultat och effekter krävs
sammanfattningsvis att:
-

-

-

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys kopplat till de långsiktiga och
strategiska utvecklingsbehoven. I ansökan ska framgå hur projektet utgått från
målgruppens och aktörernas behov i sin problemformulering.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
Alla projekt ska jämställdhetsintegreras och främja tillgänglighets – och ickediskrimineringsperspektivet. Hur detta ska göras och hur det kopplas till övergripande mål
och delmål ska beskrivas i ansökan.
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.
Projektorganisationen ska vara fastställd och uppbyggnad och struktur beskrivas,
inklusive styrgruppens och eventuella referensgruppers sammansättning.
Översiktlig tids- och aktivitetsplan för hela projektet, inklusive beskrivning av deltagarens
tänkta väg genom projektet.
Till ansökan bifogas en upphandlingsplan, där det framgår vilka inköp som ska planeras
inom ramen för projektet.

Tänk på att det är av största vikt att arbeta nära denna utlysningstext i ansökningsprocessen, då
hur väl en ansökan lever upp till utlysningens krav är avgörande för om projektet kommer kunna
beviljas. 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?
Utlysningens period
Utlysningen pågår mellan 13 november 2017 och 8 januari 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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 maj 2018 och senast den 1 augusti 2018. 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.
Ansökan och budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
Bekräftelsebrev ska skrivas under av behörig företrädare för projektsökande, skannas in och
skickas tillsammans med eventuella bilagor via e-post till Svenska ESF-rådet i Västsverige,
vastsverige@esf.se , eller via post till Svenska ESF-rådet i Västsverige, Box 112 80, 404 26
Göteborg. Här hittar du bekräftelsebrevet.
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. 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.
Schablonen kan användas under förutsättning att Sveriges ansökan om delegerad akt i enlighet
med (EU) 1304/2013 artikel 14.1, diarienummer 2017/00010-1, fastställs av EU-kommissionen.
Mer information om detta och användandet av enhetskostnader och schabloner publiceras på
esf.se.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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 andra 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.
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.
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. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Ärendelista ESF PO1, Mål 1.1: Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
Ärendenummer

Diarienr.

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp SEK

1

2018/00007 Högskolan i Halmstad /
Digga Halland

20 997 174

2

2018/00012 Västra Götalandsregionen /
DiREKT

25 224 645

Sid 1(1)
2018-03-08

Förslag till prioritering
Prioriteras
Projektet Digga Halland har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer
med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Digga Halland uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl
(72%)
Prioriteras
Projektet DiREKT har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. DiREKT uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (68%)

46 221 819

Delsumma
3

Bilaga 11

2018/00008 Göteborgs stad Intraservice
/ GO-DigIT

11 272 188

SUMMA 57 494 007
Utlyst

50 000 000

Prioriteras Inte
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 väl (66%)

Bilaga 11

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 11

PM
Ansökningsomgång 2017:3

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompetens för vård- och
omsorgssektorn
Projekt: Digga Halland
Sökande organisation: Högskolan i Halmstad
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Bilaga 11
Ärendenummer 1

Bilaga 11
Ärendenummer 1

Diarienummer: 2018/00007-16

Underlag för prioritering
Projektnamn

Digga Halland

Sökande organisation

Högskolan i Halmstad

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00007

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
(2017/00544)

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Anställda inom vård- och omsorgssektorn i Region Halland och
de halländska kommunerna.

Antal deltagare

6 982 deltagare, 5 935 kvinnor och 1 047 män samt cirka 80
deltagare från programområde 2.

Projektperiod

2018-08-01 – 2020-07-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

20 997 174 kr

Total projektbudget

31 493 036 kr

Samverkar/samarbetar med

Samverkan omfattar Region Halland, Kungsbacka kommun,
Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun,
Laholms kommun, Hylte kommun och Arbetsförmedlingen. En
transnationell del planeras med Köpenhamn i Danmark för
lösningar inom digitalisering och välfärdsteknik.

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland
kompetensutveckling inom digitalisering och därigenom skapa förutsättningar för medarbetarna, till
största delen kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och därmed få en stärkt
ställning på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingsinsatserna ska utgå från ett personcentrerat

1
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vårdperspektiv, det vill säga brukarnas och patienternas unika behov, hälsa och förmågor kommer att
vara i centrum för lärandeprocesserna.
Projektet Digga Halland verkar mot en bakgrund av utmaningar som finns inom vård- och
omsorgssektorn; ett ökat antal äldre, stigande kostnader, svårigheter att rekrytera personal mm. Viktiga
verktyg för att möta dessa utmaningar och för att kunna skapa en jämlik vård och omsorg med hög
kvalitet är digitala tjänster och system. Ska digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn lyckas krävs det
en högre grad av jämställdhetsintegrering som innebär att medarbetarna, kvinnorna och männen som
arbetar nära brukare och patienter, kompetensutvecklas och involveras i utvecklingen av de digitala
tjänsterna och systemen.
Projektets huvudsakliga aktiviteter består dels av en webbaserad breddutbildning, dels av
arbetsplatsbaserat lärande ute i verksamheterna hos de deltagande organisationerna.
Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbete mellan akademin och offentliga aktörer inom
vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Förväntat resultat på individnivå:
Att de kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland som deltar i projektet:
• får en ökad vilja och motivation till att utnyttja digitala verktyg i sitt arbete.
• får en ökad kunskap om och förståelse för hur digitala tjänster kan bidra till verksamheters
genomförande.
• får en ökad kompetens i att analysera och förändra arbetsprocesser med hjälp av digitala
tjänster och produkter.
• får ökade insikter om digitalisering och digitala tjänster och produkter ur jämställdhetsperspektiv.
Förväntat resultat på organisationsnivå:
Att de organisationer som deltar i projektet:
• får en ökad förmåga i att utveckla nya arbetssätt med hjälp av digitala verktyg.
• får en ökad förmåga i att genomföra konsekvensanalyser och kravställningar vid införande av
digitala tjänster och produkter, även ur jämställdhetsperspektiv.
• får en ökad förmåga i att genomföra arbetsplatsbaserat lärande.
Förväntade effekter på individnivå:
• de kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland som deltar i projektet ska ha stärkt sin
ställning på arbetsmarknaden.
• de kvinnor och män som är långtidsarbetslösa, nyanlända och med funktionshinder som deltar i
projektet ska ha stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
• ökad vårdkvalitet för brukare och patienter.
• ökad tillgänglighet till vård och omsorg för brukare och patienter.
Förväntade effekter på organisationsnivå:
• Vård- och omsorgssektorn i Halland får, genom en ökad jämställdhet, en ökad förmåga att
genomföra digital transformering.
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•
•

de deltagande organisationerna har erhållit en ökad förmåga i att genomföra arbetsplatsbaserat
lärande.
Projektet bidrar till att vård- och omsorgssektorns i Halland behov av arbetskraft och kompetens
tillgodoses.

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.
Projektansökan bygger till viss del vidare på erfarenheter från det pågående socialfondprojektet
HICube Kompetenta vården och regionalfondsprojektet HICube – behovsorienterad
hälsoinnovationsarena, som i projekten arbetar med delvis samma målgrupp som ansökan avser och
vars resultat och analyser har tagits hänsyn till i utformningen av projektansökan. I projektet avser
samverkansparterna fortsätta det arbete kring kunskap i förändringsarbete och verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering, som finns i HICube-projekten.
Projektet planerar att ha ett stort antal deltagare, 5 935 kvinnor och 1 047 män, från vård- och
omsorgssektorn i Region Halland och de halländska kommunerna. En stor del av hur projektet ska nå
avsedda resultat avseende utvecklade arbetssätt kopplade till digitalisering är metodutvecklingen
som ska ske genom inklusion, gemensam kunskapsutveckling och utvecklingsinriktat lärande.
Projektets upplägg är inspirerat av en metodik som heter ”Den digitala mognadsmatrisen” som är ett
verktyg för att genomföra digital transformation i en organisation. Till projektidén hör att ge alla
deltagare en allmän kompetenshöjning av den digitala kompetensen genom en bred webbaserad
utbildning. Denna utformas under analys- och planeringsfasen av sökande tillsammans med
samverkansparterna. Tanken är att den ska ges i olika, korta avsnitt för att motivera, skapa
nyfikenhet och förändringsvilja, i enlighet med tankarna i ”Den digitala mognadsmatrisen” och sedan
kommer det att finnas aktiviteter med problembaserat arbetsplatslärande i de deltagande
verksamheterna. I ansökan listas ett antal preliminära så kallade arbetspaket som ska ge nya
arbetssätt och kunskap inom digitalisering, kopplade till de utvecklingsbehov som finns inom området
i de olika medverkande kommunerna och Region Halland.
Styrkan i projektet bedöms vara det starka inslaget av dialog och delaktighet för deltagande kvinnor
och män. De arbetssätt som beskrivs i ansökan bedöms kunna ge stark delaktighet av
medarbetarna/deltagarna i utformningen av projektets aktiviteter och den egna verksamhetens
digitala utveckling, vilket efterfrågas och betonas i utlysningen och socialfondsprogrammet.
Det som bedöms som projektansökans styrka är också nära kopplat till projektansökans svaghet
vilket är att stora delar av insatserna i projektet är preliminära och varierande efter varje kommuns
behov och inte kommer att utformas slutligt förrän under analys- och planeringsfasen, då en tydligare
målgrupps- och behovsanalys ska göras. Det innebär att det är aningen svårbedömt hur aktiviteterna
ska leda till planerade resultat och effekter.
Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun har sedan hösten 2017 i samarbete med
Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen haft ett särskilt fokus på att
skapa en utvecklingstrappa för kvinnor och män ifrån målgrupperna långtidsarbetslösa, nyanlända
och personer med funktionsnedsättning. Enligt planering ska cirka 80 personer, från dessa
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målgrupper i programområde 2, få delta i projektets webbutbildning på samma villkor som anställda
projektdeltagare och därmed få en ökad kompetens inom digitaliseringsområdet.
Projektet avser att ha ett transnationellt inslag genom att koppla an till ett nyligen påbörjat samarbete
inom digitalisering och välfärdsteknik mellan Falkenbergs kommun och Köpenhamn. Under analysoch planeringsfasen ska projektet undersöka hur ett samarbete med Köpenhamn kan tillföra värde
även för övriga medverkande i projektet. Under genomförandefasen finns därför budget för
studiebesök där primärt processledarna samt projektledningsgruppen ska delta.
Vänligen notera att det under beredning av ansökan har blivit korrigeringar av projektbudgeten,
främst på grund av felberäkningar av sökande.
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.

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Projektets mål, förväntade resultat och effekter bedöms tydligt vara inom ramen för de
som efterfrågas i utlysningen och socialfondsprogrammet. I ansökan beskrivs det hur den
demografiska utmaningen och den snabba digitala utvecklingen gör att anställda i vård- och
omsorgssektorn behöver stärka sin digitala kompetens. Hänvisningar görs till relevanta
undersökningar från bland annat SKL som stärker ansökans argumentation och den kopplar också
projektet till policy- och planeringsdokument i region Halland och deltagande kommuner och Region
Halland samt den regionala handlingsplanen i Västsverige, samtidigt som det i ansökan beskrivs att
målgruppen kommer att göras delaktig i planering och genomförande av projektet, vilket gör att
ansökan bedöms som väl motiverad och kriteriet väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan innehåller en övergripande problem- och behovsanalys. Projektet syftar till att
ge deltagande kvinnor och män en ökad digital kompetens för att stärka deras ställning på
arbetsmarknaden. Ansökans analyser bedöms vara på en övergripande nivå men då en fördjupad
analys av de beskrivna problemens grundläggande orsaker och deltagarnas digitala kompetens ska
göras under analys- och planeringsfasen, för att sedan kopplas till utvecklingen av
kompetensutvecklingsinsatserna i deltagande organisationer och vidareutvecklandet av mål, delmål
och andra aktiviteter, bedöms ansökan som godkänd.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen bedöms hålla en hög nivå gällande operativ, administrativ och
ekonomisk förmåga. Sökande som organisation har stor erfarenhet av att äga och driva stora
utvecklingsprojekt och bedöms ha god kompetens inom relevanta kunskapsområden. Högskolan
driver just nu ett ESF-projekt utan problem och då större delen av projektledningen avses komma
från Högskolan bedöms det att rätt kompetens och erfarenhet finns hos projektägaren. Det finns en
tydlig 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 profiler för att projektet ska driva den planerade verksamheten för att kunna
nå planerade resultat. Resurserna bedöms som relevanta och ändamålsenliga i förhållande till
projektets inriktning och mål.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Det finns i ansökan en god beskrivning av förankringen och det gemensamma arbetet
hos deltagande aktörer och projektägaren med att ta fram projektidén. Enligt ansökan har projektet
initierats av de strukturer och det samarbete som har utvecklats i det pågående socialfondsprojektet
HICube Kompetenta vården. Inför ansökan har en LFA-workshop hållits med representanter från
alla samverkansparter för att utreda hur problemet ser ut inom området och för att skapa en samsyn
hos samverkansparterna. Samverkansavtal har sedan skrivits och bifogats ansökan, vilket stärker
bedömningen att projektet är förankrat hos alla deltagande parter. I ansökan pekas främst
samverkande aktörer ut som mottagare för resultaten. Då delar av projektverksamheten ligger så
nära den verksamhet som bedrivs och behandlar processer, arbetssätt och synsätt bedöms
potentiella goda resultat kunna absorberas direkt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: En god plan och beskrivning av vilken typ av utvärdering projektet avser ha finns i
ansökan. Budget finns också, som bedöms som relevant och rimligt beräknad med tanke på de
beskrivningar som finns av den externa utvärderartjänstens upplägg. Beskrivningar av hur
utvärderingsresultatet kontinuerligt ska användas för återkoppling och målstyrning, med aktiviteter
som exempelvis dialogseminarier, återfinns också i ansökan. Indikatorer för måluppfyllelse finns
exemplifierade men ska fastställas under analys- och planeringsfasen då en fullständig plan
kommer att utvecklas. Planeringen i ansökan och hur avsatta resurser ska användas bedöms vara
genomtänkt och på en hög nivå och därför bedöms kriteriet som väl godkänt.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Under hela projekttiden kommer det finnas insatser för likabehandling genom analyser,
uppföljning och regelbundna utbildningsinsatser för projektgruppen och i aktiviteterna. Insatserna
stöds av en jämställdhets- och tillgänglighetssamordnare som ingår i projektgruppen.
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I ansökan har jämställdhetsutmaningen identifierats att det oftast är män som arbetar med att
utveckla digitala verktyg och system och att vård- och omsorgssektorn som är en kvinnodominerad
sektor med en majoritet kvinnor anställda som inte i någon hög utsträckning är delaktiga i denna
utveckling. Projektet ska därför genom projektets fokus på delaktighet försöka att bidra med en
dellösning på problemet och stärka kvinnors deltagande i den digitala utvecklingen. Projektansökan
bedöms sammanfattningsvis uppfylla stora delar av kraven avseende horisontella principer men
utveckling bör ske under analys- och planeringsfasen då analysen måste fördjupas liksom andra
delar av kriteriet, vilket också är planerat enligt ansökan och tidsplan. Projektet bedöms därmed ha
potential att nå upp till programmets och ESF- förordningens jämställdhetskrav och krav avseende
likabehandling och kriteriet bedöms därmed som godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Deltagare i projektet kommer i varierande grad att ta del av de
kompetensutvecklingsinsatser som finns i projektet, och det kommer troligtvis att se olika ut i olika
kommuner och regionen. Det gör det svårbedömt hur stor höjning av digital kompetens som varje
deltagande individ får. Det är dock många kvinnor och män som kommer ta del av insatserna i
projektet, nästan 7 000 deltagare, och många av de som är med i de så kallade arbetspaketen
kommer att få en större höjning än de som endast deltar i den webbaserade utbildningen. Projektet
bedöms dock mycket kostnadseffektivt per deltagare med en kostnad på cirka 3 000 kr.
Implementering bör kunna göras ur kostnadsperspektiv då insatserna eller resurserna inte bedöms
vara överdimensionerade, utan i många fall skulle delar av resultatet kunna upprepas på annat håll
med processledare och kunskapsinhämtning. Projektet och dess resultat bedöms sammantaget ha
god kostnadseffektivitet och kriteriet därför som väl godkänt.

6

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 11

PM
Ansökningsomgång 2017:3

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompetens för vård och
omsorgssektorn
Projekt: DiREKT
Sökande organisation: Västra Götalandsregionen
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

5 (8)
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Underlag för prioritering
Projektnamn

DiREKT

Sökande organisation

Västra Götalandsregionen

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00012

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn
(2017/00544)

Programområde/mål

1.1

Målgrupp

Anställda inom vård- och omsorgssektorn i Västra Götaland
(regionalt, kommunalt och privat)

Antal deltagare

5250 (4620 kvinnor och 630 män)

Projektperiod

2018-06-01 – 2020-05-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3

Sökt stödbelopp

25 224 644 kr

Total projektbudget

37 665 597 kr

Samverkar/samarbetar med

VästKom

Samordnare

Fedja Zunic

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Region och kommuner i Västra Götaland har tillsammans närmare 70 000 anställda inom vård och
omsorg. Det är en stor grupp som saknar en gemensam digital bas att står på. Samtidigt är digitalisering
avgörande för vidare utveckling och anpassning till framtidens vård. Genom projektet DiREKT (Digital
regional kompetensutveckling) får deltagande kvinnor och män stärkt kompetens inom digitalisering och
därigenom en stärkt ställning på arbetsmarknaden. Projektet skapar och utvärderar även en struktur på
vilken framtida omfattande digitala utbildningar kan vila på. Under aktiviteterna i DiREKT kommer det att
blandas personal från sjukhusvård, primärvårdsaktörer och den kommunala vården för att också
stimulera en ökad informell horisontell dialog.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Resultat
•

250 personer har kompetens att metodleda utbildningar om digitalisering

•

5 000 anställda inom vården i regionen har en ökad digital kompetens

•

Könsfördelning bland deltagarna har motsvarat könsfördelningen för målgruppen

•

80% av de som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser har markant ökat sin upplevda
medvetenhet om digitala möjligheter inom vården

•

Samtliga deltagare har en ökad kunskap om digitaliseringens påverkan på jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering

•

En utvärderad metod för fortsatt digital kompetensutveckling för vårdpersonal i regionen

•

En ökad informell horisontell dialog mellan personal inom sjukhus, primärvård och kommunal
vård

Kortsiktiga effekter
•

Fler kvinnor och män inom vården som har fått en stärkt ställning på arbetsmarknaden

•

Förbättrad vård med bättre nyttjande av digitala verktyg

•

Ökad medvetenhet bland deltagarna om möjligheterna med digitalisering inom vården

•

Deltagande kvinnor och män har förbättrade förutsättningar att ta till sig ny digital kunskap

•

En ökad hänsyn till kön, icke-diskriminering och tillgänglighet vid utformande och användning av
digitala verktyg

•

Ökat samarbete och förståelse mellan sjukhus, primärvård och kommuner i regionen inom
vården kring respektive organisations verksamhet och digitala verktyg

•

Minskade skillnader i digital kompetensnivå mellan kvinnor och män inom målgruppen

Långsiktiga effekter
•

Nöjdare patienter

•

Höjd vårdkvalitet och patientsäkerhet

•

Bättre arbetsmiljö

•

Effektiv resursanvändning

•

Lika möjligheter för alla

•

Stärkt förmåga bland medarbetare inom vården att anpassa sig till nya digitala verktyg

•

Förutsättningar att bidra till innovativa lösningar
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet avser att utbilda 5250 anställda inom vård och omsorg i Västra Götalandsregionen. Först
genomgår 250 personer en metodledarutbildning, där de ska få kunskap om hur man leder
kompetensutvecklingsprocess inom digitalisering samt hur man leder workshops. Dessa 250
anställda ska sedan i sin tur leda utbildningsinsatserna mot projektets övriga 5000 deltagare. Det
övergripande målet är att de anställda ska stärka sin grundläggande digitala kompetens för att lättare
klara av en omställning till framtidens vård och framtida utmaningar som digitalisering kan innebära.
Projektets främsta styrka bedöms vara dess inriktning i förhållande till regionens uttalade behov.
Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) är ett initiativ från Västra Götalandsregionen som avser att
införa en ny informationsmiljö där samhället, invånare och medarbetare i framtiden lättare ska kunna
ta del av information. Bl.a. kommer ett nytt IT-system införas och ersätta flera system som idag
används i regionen. Projektet avser att ge medarbetare en gemensam grund för att lättare kunna ta
sig an kommande utbildningar och utmaningar inom digitalisering. Vidare bedöms projektet också ha
kopplat an till såväl nationella utmaningar som EU-mål. Det tydliga fokuset på övergripande behov
och utvecklingsområden bidrar dock till en av projektets svagheter. De beskrivna behoven är i stort
sett samtliga beskrivna ur ett övergripande organisatoriskt perspektiv och projektet bedöms inte ha
gjort mer djupgående analyser på individnivå. Detta tar sig uttryck i framförallt problem- och
behovsanalysen samt i projektets förankring.
Vidare bedöms ytterligare en styrka med projektet vara att man utbildar metodledare som i sin tur
metodleder utbildningsinsatserna för det stora antalet deltagare. Detta anses vara ett bra sätt att
behålla kunskap inom den egna organisationen snarare än att endast ta in externa utbildare, där
kunskapen i större grad försvinner när projektet slutar och den externa utbildaren inte längre finns att
tillgå. På detta sätt kan projektet fortsätta med utbildningsinsatser även efter projektets avslut, vilket
också en uttalad ambition för projektet. Dessutom ska projektet utveckla ett onlineverktyg för
utbildningar som kommer att kunna utnyttjas även på lång sikt. Dessa tillvägagångssätt, tillsammans
med andra beskrivna strategier för t.ex. utvärdering och kommunikation, motiverar bedömningen att
projektet har goda möjligheter till implementering samt strukturpåverkan. Det kan dock tilläggas att
personalkostnader med direkt koppling till utbildningarna för 5 000 deltagare bedöms vara något
höga då projektet erfordrar två utbildningsledare och tre utbildningskoordinatorer på heltid samt 250
metodledare i en omfattning om 40 %. Detta upplägg kan eventuellt bli problematiskt efter projektslut
då projektägaren planerat att fortsätta tillvägagångssättet till dess att 70 000 anställda har genomgått
utbildningen.
Bedömningen görs dessutom att projektet har ett relativt tydligt upplägg där projektets aktiviteter,
prestation och resultat kan kopplas ihop med dess förväntade effekter. Projektet anses alltså ha
presenterat en begriplig överblick av vad som ska göras, varför det ska göras och hur detta ska leda
till önskade mål. På detta sätt anses projektet arbeta efter ett resultatbaserat arbetssätt och ha
synliggjort projektets förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål.
Bedömningen görs att dessa förutsättningar är goda. Dock görs bedömningen att de horisontella
principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) inte integrerats i projektets alla delar i
någon större omfattning.
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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: Projektet knyts an till flera relevanta utvecklingsområden och initiativ inom digitalisering i
Västra Götalandsregionen och bedöms därför presenteras som en naturlig del av en större satsning
inom området. Projektet bedöms också beskriva kopplingar till såväl nationella utmaningar som EUmål. Dessutom anses projektet presentera ett resultatbaserat arbetssätt där projektets aktiviteter,
prestation och resultat kan kopplas ihop med dess förväntade effekter. Beskrivna aktiviteter, mål
och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets måluppfyllelse.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan bedöms innehålla en relevant problem- och behovsanalys, men endast på en
övergripande nivå. Projektets syfte är att ge en stor andel medarbetare från olika yrkesgrupper och
arbetsgivare en gemensam bas för kommande vidareutbildningar inom digitalisering. Denna breda
inriktning bedöms ha föranletts av en lika bred problem- och behovsanalys. De problem och behov
som beskrivs i ansökan är mestadels beskrivna ur ett strukturellt perspektiv där individernas, mer
specifika, problem och behov inte redogörs för.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektets personalresurser bedöms beskrivas på ett tydligt sätt där varje
ansvarsområde har redogjorts för. Bedömningen görs dessutom att denna redogörelse kan kopplas
till projektets förväntade resultat och att resurserna därför anses vara väl avvägda och
ändamålsenliga i förhållande till projektets inriktning och mål. Vidare har projektet har dessutom
beskrivit sina administrativa rutiner för ekonomifrågor och tidrapportering. Därutöver bedöms Västra
Götalandsregionen som projektägare besitta kompetenser, rutiner och erfarenheter som krävs för
att driva projekt finansierade genom Socialfonden.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Fyra sjukhus har inkommit med skriftliga intresseanmälningar från respektive
sjukhusdirektör. Dessa sjukhus har sammanlagt ungefär 22.000 anställda, och
intresseanmälningarna bedöms därför säkerställa deltagandet. Projektet har dessutom skrivit
samverkansavtal med VästKom, vilka arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra
kommunalförbunden i Västra Götaland. Bedömningen görs att förankringen på organisationsnivå är
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god men då förankring och delaktighet på individnivå i stor utsträckning saknas får projektet endast
godkänt på detta urvalskriterium.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektet bedöms ha beskrivit planer och ambitioner för uppföljning och utvärdering på
ett nogsamt och omfattande sätt. Redogörelserna innehåller bl.a. syfte, mål, frågeställningar och
analysmetoder, Projektet har dessutom konsulterat Göteborgs universitet för att komma fram till
bästa metod för uppföljning. Projektets mål bedöms dessutom vara konkreta och påtagliga, vilket
bedöms vara en fördel beträffande möjlighet till uppföljning och utvärderingsbarhet.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Bedömningen görs att jämställdhetsutmaningen i sambandet mellan projektets
problemformulering och mål endast är beskriven på en övergripande nivå. Det saknas detaljerade
analyser kopplade till de horisontella principerna i så gott som samtliga delar av ansökan. Krav på
kompletteringar inom detta område kommer att ställas vid en eventuell analys- och planeringsfas.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnad per deltagare är 4 805 kr, vilket bedöms vara som ansenligt i förhållande till
insatserna som sker i projektet. Istället för att anlita externa parter för att utbilda det stora antalet
deltagare väljer projektet att utbilda metodledare, som i sin tur kan utbilda projektets deltagare och
sedan även andra medarbetare efter projektets slut. Detta bedöms vara ett effektivt utnyttjande av
medel som till en viss del motiverar de något höga personalkostnaderna. Bedömningen görs vidare
att det finns förutsättningar för implementering av resultat i ordinarie verksamhet efter att projektet är
slut.

.

5

Bilaga 11
Ärendenummer 2

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 11

PM
Ansökningsomgång 2017:3

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompetens för vård och
omsorgssektorn
Projekt: GO-DigIT
Sökande organisation: Göteborgs stad Intraservice
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)
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Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

GO-DigIT

Sökande organisation

Göteborgs Stad, fackförvaltningen Intraservice

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00008

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn,
2017/00544

Programområde/mål

1.1

Målgrupp

Medarbetare som arbetar på stadens äldreboenden;
undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter
och enhetschefer

Antal deltagare

3 500 (kvinnor 3 150 och män 350). Större delen utgörs av
undersköterskor (2800) och vårdbiträden (600)

Projektperiod

2018-05-01 – 2020-04-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månader

Sökt stödbelopp

11 272 188kr

Total projektbudget

16 911 186kr

Samverkar/samarbetar med

Samverkan omfattar de tio stadsdelarna, Social resursförvaltning
och Intraservice. Därtill kommer samverkan ske inom staden
med Senior Göteborg och ESF-projektet eGO. AllAgeHub, GR,
kommer att inkluderas i utbildningsutbudet och för
resultatspridning. Utbyte kommer även göras inom ramen för
SKL-projektet ”Leda för smartare välfärd” och transnationellt
erfarenhetsutbyte planeras med Århus kommun, Center for
Assisted Living Technology och deras Interreg-projekt.

Samordnare

Helena Rydén
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Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt GO-DigIT är ett stadengemensamt kompetensprojekt inom digitalisering för personal och chefer
på samtliga äldreboenden i Göteborg. Samverkanspartner är förutom alla 10 stadsdelar även
Intraservice och social resursförvaltning. Projektet samarbetar även med övriga aktörer både i staden,
regionen och nationellt. Målet är att all personal och alla chefer ska bli bättre rustade att möta framtidens
utveckling inom digitalisering och öka sin kompetens kring att arbeta i och leda en digitaliserad
arbetsplats som är attraktiv både för män och kvinnor.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Förväntat resultat på individnivå:
- Personal på Göteborgs Stads äldreboenden har baskunskap i IT-stöd och kunskap om
välfärdstjänster
- Medarbetare med låg språkkunskap har fått språkförhöjande insatser
- Sektorns kvinnor har stärkt digital kompetens och förmåga.
Förväntat resultat på projektnivå:
- GO-DigIT ha tagit fram ett pedagogiskt utbildningsprogram anpassat specifikt för personal på
äldreboende
- Medarbetarna på stadens äldreboenden har genom projektets utbildningsprogram höjt sin
digitala kompetens och förmåga
- Utbildningsprogrammet har utvecklats och anpassats för att tillmötesgå målgruppens olika
förutsättningar, behov och lärostilar
- Utbildningsmaterialet uppfyller kriterierna för tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering i
enlighet med Göteborg Stads policy
- Utbildningsprogrammet matchar den kompetenstrappa som finns i staden kompetensmodell för
äldreomsorgen och innehåller utbildningsinsatser på bas-, fördjupad och expertnivå.
Förväntade resultat på organisationsnivå:
- Projektets kompetensinsatser har resulterat i att vård- och omsorgssektorns behov av
arbetskraft och kompetens kan tillgodoses bättre
- Chefer inom äldreomsorgen har stärkt sin förmåga att leda digitaliseringen av verksamheten
- Organisationen har grundläggande kompetens om välfärdsteknik och beredskap att utveckla
kompetensen ytterligare.
Förväntad effekt är att utbildningsinsatserna bidrar till att medarbetarna på äldreboenden har stärkt sin
digitala kompetens och står bättre rustade inför den digitala förändringen av sektorn.
Projektet GO Dig-IT har för avsikt att utveckla ett utbildningsprogram som är inkluderande genom att
blanda formella och icke-formella utbildningsformer, är verksamhetsnära samt att det uppfyller krav vad
gäller tillgänglighet och jämställdhet. Projektets mål är att ta fram ett utbildningsprogram som säkerställer
allas möjlighet att ta del av kompetensinsatserna samt, i den mån det är möjligt, erbjuda
kompensatoriska kompetensinsatser så att alla har förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.
Projektets kompetensinsatser väntas resultera i att alla medarbetare har en grundläggande digital
kompetens utifrån verksamhetens behov och att ett flertal medarbetare har genomgått utbildning på mer
avancerad nivå samt handledarutbildning för att säkerställa en fortsatt kompetenshöjning av personalen
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även efter projektslut. Utbildningsmaterialet ska tas fram i enlighet med Göteborg Stads
jämställdhetspolicy samt med stöd av ESF:s Standard för jämställdhetsintegrering. Vidare ska
utbildningsprogrammet innehålla olika former så att alla oavsett funktionsvariation kan ta del av
utbildningen.
Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Ansökan bedöms genomgående hålla en mycket hög kvalité och bedöms utifrån beskriven problem- och
behovsanalys presentera en trovärdig och förankrad logik som leder fram till ovan angivna förväntade
resultat och effekter.
Ansökan bedöms visa på flera styrkor. Problem- och behovsanalysen bedöms ta ett omfattande grepp,
från att möta digitaliseringsutvecklingen inom vården, till arbetsmiljön och vikten av att stärka den stora
andelen kvinnor inom personalgrupperna så att de inte halkar efter vad gäller status, ekonomisk
ersättning och position på arbetsmarknaden.
Genom gedigen analys från EU-nivå ner till lokala förhållanden bedöms projektidén vara förankrad i och
utgå från såväl EU-strategier som nationella, regionala och lokala strategier. En digital RBM-workshop
som inkluderat nyckelpersoner med inblick i personalens kompetensbehov och verksamhetens
förutsättningar har föranletts ansökan, vilket även bedöms styrka förankringen och ägarskapet. Fortsatt
förankringsarbete kommer att ske i projektet genom uppföljning av den digitala RBM-workshopen och att
medarbetare och chefer kommer att göras delaktiga i utvecklingen av utbildningsprogrammet genom att
ingå i en referensgrupp. Medarbetarna kommer bli utbildade inom metoderna L2L och Self-directed
learning i syfte att främja delaktighet och reflektion över sitt eget lärande. Ur förankrings- och
implementeringsperspektiv bedöms detta vara en styrka, och bedöms även skapa goda förutsättningar
för att nå förväntade resultat och effekter.
En annan styrka i projektet bedöms vara satsningen på cheferna som kommer att få utbildning i att leda
förändringsarbete inom digitalisering. Detta bedöms vara av vikt för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för personalen och för hela förändringsresan. Att chefer omfattas i utbildningsinsatsen är en
lärdom från eGO-projektet, där insatser till cheferna saknas vilket ibland inneburit sämre förutsättningar
för personalen att få ta del av utbildningar. Vidare bedöms det verksamhetsnära utbildningsupplägget,
tillsammans med de 11 DigITsarna och stödet från IT-ambassadörerna, vara en styrka för
projektgenomförandet, för att nå förväntade resultat och för implementering.
Till sist bedöms de konkretiserade förväntade resultaten tillsammans med angivna indikatorer vara en
styrka. Därtill presenteras en utförlig beskrivning av uppföljningsarbetet, samt behovet av
utvärderingsinsatser med innehåll och beskrivningen av vilken funktion utvärderingsuppdraget ska fylla.
En svaghet kan vara den korta analysfasen som delvis pågår under semestermånader. Med anledning
av projektägarens ordinarie uppdrag, att projektet utgår från befintliga strukturer, erfarenhet från eGOprojektet samt att tilltänkt personal till viss del redan finns, ser de analysfasens arbete som görbart inom
utsatt tid. De kommer dock ändå ta med sig frågan och fundera kring om att eventuellt senarelägga
projektstarten.
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

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

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

Godkänd

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd
X

Motivering: Ansökan bedöms i all väsentlighet möta programmets mål och utlysningens förväntade
resultat och effekter som handlar om att stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män med
låg/svag ställning på arbetsmarknaden för att rusta dem för ett föränderligt arbetsliv. Ansökan knyter an
till strategier på EU-, nationell, regional och lokal nivå. Då sökande bedöms mycket väl redogöra för ett
resultatfokus med tydligt samband mellan problemanalys som utgår från målgruppen, resurser,
aktiviteter, resultat och effekter, resulterar det i det högsta omdömet.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Demografi, arbetskraftsbrist och ett hållbart arbetsliv är områden som problem- och
behovsanalysen omfattar och som resulterat i formulerade förväntade resultat och effekter. Ansökan ges
omdömet Mycket väl godkänd då den bedöms redogöra för en omfattande analys utifrån ojämställda
villkor inom äldreomsorgen och som sätts i relation till status, arbetsmiljö och sjukskrivningar. Ytterligare
analys presenteras utifrån ojämlika villkor kopplat till utländsk bakgrund, ålder och mellan de 10
stadsdelarna, vilket får till följd att vårdtagare möts av ojämlik vård.
Behovsanalysen bedöms kombinera ett individperspektiv tillsammans med angelägna lokala, likväl
regionala och nationella utmaningar inom äldreomsorgen i att möta kompetensförsörjningsbehovet där
digitaliseringen fyller en viktig funktion i hur verksamheten effektivt kan bedrivas för personal och för
vårdtagare.
I det höga omdömet vägs även in att sökande bedöms presentera en tydlig projektlogik som utgår från
en relevant och förankrad problem- och behovsanalys.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Organiseringen och resursplaneringen bedöms relevant, ändamålsenlig och sparsam. Likaså
bedöms projektägaren besitta kapaciteten och kompetensen för uppdraget. Projektägaren, Intraservice,
är en fackförvaltning som driver flera stadengemensamma projekt, däribland ESF-projektet eGO. De
utvecklar även själva olika digitala lösningar. Till viss del har de redan tilltänkt personal för funktionerna
DigITsar och IT-ambassadörer. De har även webbutvecklare och tre personer hos sig som arbetar med
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utveckling av välfärdsteknik. Ytterligare stöd och resurser som projektet kommer att kunna nyttja är MRkompetens inom staden, Göteborgs Stads EU-nätverk samt tre utvecklingsledare som varit involverade i
utvecklingen av projektansökan. Omdömet landar i Mycket väl godkänt då projektägaren bedöms besitta
såväl projektkompetens som kompetens för utveckling av utbildningsprogrammet och digitala verktyg.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Sökande är ”problemägaren”. Äldreboendena med dess personal ingår i stadens och
Intraservice uppdrag, vilket bedöms både styrka och stärka problem- och behovsanalysen, ägarskapet
och förankringen.
Projektidén bedöms vara väl förankrad då den är i linje med en av stadens prioriterade utvecklingsfrågor,
att stärka yrkeskompetensen för väldfärdsteknik med målet att medarbetare använder och behärskar ny
teknik. Förankringen och utvecklingen av projektidén har föranletts av en digital RBM-workshop som
genomförts i två vändor och som har inkluderat nyckelpersoner med insikt i personalens
kompetensbehov och lokala förutsättningar inom äldreboendena. Då utvecklingen av
utbildningsprogrammet görs utifrån stadens befintliga kompetensmodell bedöms detta stärka
förankringen och ägarskapet.
Alla 10 sektorchefer och social resursförvaltning har skrivit under avsiktsförklaring för medverkan i
projektet. Därtill är Senior Göteborg (Stadsledningskontoret), en nära samverkanspart och mottagare av
resultat, så även GR.
Sökande bedöms att i projektupplägget ha tagit hänsyn till och planerat projektet för att åstadkomma så
bra förutsättningar för genomförandet som möjligt. Detta framgår framför allt kopplat till verksamhetsnära
korta utbildningar, att chefer utbildas, nyttjande av befintliga IT-ambassadörer genom eGO och att
respektive stadsdelsförvaltning och social resursförvaltning får varsin DigIT-resurs. Ytterligare förankring
och delaktighet för målgruppen kommer att göras i analysfasen för utveckling av utbildningsprogrammet.
Detta sammantaget har resulterat i omdömet Mycket väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektets verksamhet och förväntade resultat bedöms vara utvärderingsbara och sökande
bedöms väl redogöra för hur de avser att använda sig av utvärderingen för att stödja projektet gentemot
förväntade resultat och effekter och ges därav omdömet Mycket väl godkänd.
I ansökan presenteras mätbara mål och tillhörande indikatorer. Utvärderingsuppdraget bedöms utförligt
beskrivet och välgenomtänkt där utvärderingens funktion, och vad utvärderingen är tänkt att bidra med,
tydligt framgår. Utvärderaren ska ha ett konstruktivt perspektiv på projektets operativa och styrande
verksamhet och synliggöra vilka resultat som bör implementeras. Vidare specificeras vad den löpande
utvärderingen avser att innefatta och en tidsplan för avrapportering.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan bedöms redogöra för en omfattande problem- och behovsanalys som utgår från
målgruppen och analyseras utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Ojämställda villkor
inom äldreomsorgen analyseras och sätts i relation till status, arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

5

Bilaga 11
Ärendenummer 3

Diarienummer: 2016/00014-28

Personalstatistik presenteras utifrån kön, ålder och utländsk bakgrund och visar även på skillnader i
fördelning mellan olika stadsdelar. Jämställdhetsmål finns formulerade med inriktning på att stärka
anställda kvinnor och för chefer ska kunskapen om jämställdhetsintegrering och likabehandling med
koppling till IT och digitalisering öka. Tillhörande indikatorer finns presenterade. Ur ett
tillgänglighetsperspektiv ska språksvaga erbjudas utbildning i yrkessvenska för att därefter kunna ta del
av, och tillgodogöra sig, basutbildningen. Tillhörande förväntat resultat med indikator presenteras även
här.
Sökande ges omdömet Mycket väl godkänd med anledning av att de horisontella principerna bedöms
genomgående i ansökan tagits i beaktning, från analys, aktiviteter, uppföljning och utvärdering till
förväntade resultat och effekter. Detta har bedömts väl möta såväl utlysningens som programmets mål,
med tydligt fokus på att stärka kvinnor inom ett kvinnodominerat yrke.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Höga omdömen av föregående urvalskriterier har resulterat i att projektet även för kriteriet
kostnadseffektivitet bedöms Mycket väl godkänt. I bedömningen av projektets kostnadseffektivitet vägs
förankring och ägarskap in tillsammans med en välutvecklad problem- och behovsanalys och att
projektverksamheten till innehåll, resurser och organisering utformas utifrån befintlig kompetensmodell.
Detta bedöms stärka förutsättningarna för implementering.
Till stor del kommer befintliga resurser och lokaler att nyttjas, däribland IT-ambassadörerna från eGOprojektet. Utbildningssatsningen på chefer och funktionen DigITsar bedöms likaså stödja
implementeringen och vägs in i bedömningen av projektets kostnadseffektivitet. I bedömningen har
hänsyn även tagits till kostnaden per deltagare, 3 200kr, som bedöms vara låg.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering:
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Ärendelista ESF PO2; Mål 2.2: Ökade övergångar till arbete och studier för unga
(15-24 år)
ÄrendeDiarienr.
nummer
1

Sökande/Projektnamn

2018/00011 Högskolan i Skövde /

Projekt Studio Ludum

Sökt
belopp
SEK

Bilaga 12
Sid 1(1)
2018-03-08

Förslag till prioritering

28 151 637 Prioriteras
Projektet Projekt Studio Ludum har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projekt
Studio Ludum uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (72%)

SUMMA 28 151 637
Utlyst 30 000 000

Bilaga 12

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 12

PM
Ansökningsomgång 2017:3

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 2 Mål 2.2: Ökade övergångar till arbete och studier
för unga (15-24 år)
Projekt: Projekt Studio Ludum
Sökande organisation: Högskolan i Skövde
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Bilaga 12
Ärendenummer 1

Bilaga 12
Ärendenummer 1
Diarienummer: 2016/00014-28

Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Projekt Studio Ludum

Sökande organisation

Högskolan i Skövde

Region

Västsverige

Diarienummer

2018/00011

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år)

Programområde/mål

2.2

Målgrupp

Unga som varken arbetar eller studerar

Antal deltagare

200 (50 kvinnor och 150 män)

Projektperiod

2018-08-01 – 2021-07-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

28 151 637kr

Total projektbudget

42 235 982kr

Samverkar/samarbetar med

Skaraborgs kommunalförbund, Gullspång, Götene, Hjo, Skövde
och Töreboda

Samordnare

Helena Rydén

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projekt Studio Ludum är en pilotstudie som vänder sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor
och män (15-24 år) som varken arbetar eller studerar och syftet är att nyttja deras engagemang kring
spelintresset, för att motivera dem att göra klart sina studier och/eller på andra sätt ta sig närmare
arbetsmarknaden. Projektidén tar avstamp i det arbete som gjordes i det ESF-finansierade
förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg (Diarienummer ESF: 2016/00554) vilket genomförts vid
Högskolan i Skövdes dataspelsutbildningar.
I projektet samverkar Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och fem kommuner i
Skaraborg (Gullspång, Götene, Hjo, Skövde och Töreboda). Samverkansparterna vill prova nya
arbetssätt genom att testa, utvärdera och vidareutveckla metodkonceptet Studio Ludum tillsammans
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med projektets deltagare. I metodkonceptet är både helhet och enskilda aktiviteter ”spelifierade”. Med
spelifiering menas att använda mekanismer som är vanliga inom spel, exempelvis regelsystem, visuell
återkoppling, motivations- och belöningsmekanismer, för att öka interaktionen och för att skapa ett
engagemang hos deltagarna.
Studio Ludum kommer att erbjuda deltagarna en tillvaro som består av både en digital- och fysisk plats,
vilka är nära sammankopplade med varandra. I den digitala platsen får deltagarna skapa sitt alter ego,
en spelkaraktär, som kommer att samspela med deltagarnas fysiska jag. Om deltagarna medverkar i
aktiviteter i den fysiska världen så kommer deras digitala spelkaraktär att belönas. När deltagarna
kommer till Studio Ludum får de hjälp att skapa en Personal Inventory. Ett begrepp inspirerat från
spelens värld som handlar om att få en visuell överblick av egna färdigheter, alltså en sorts kartläggning
av en persons styrkor och förmågor. Inom Studio Ludum kommer deltagarnas Personal Inventory hjälpa
till att konkretisera vilka delmål och mål de har och vilken sorts utmaningar de behöver bemästra för att
nå målen. När deltagarna lämnar verksamheten är ambitionen att de är tillräckligt stärkta som individer,
vet vad de har för styrkor och färdigheter och vad de har för mål att sikta mot, för att orka ta sig an
studier eller hitta en plats på arbetsmarknaden.
Med Studio Ludum finns en strävan att bygga en kultur där spelintresset står i fokus och där det råder ett
inkluderade klimat. För att kunna ge att alla deltagare likvärdiga förutsättningar att delta så behöver
projektet ta hänsyn till olika faktorer, exempelvis att en relativt stor del av målgruppen är diagnostiserade
med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Därtill behöver verksamheten ta hänsyn till olika
fördomar, exempelvis att spel oftast associerats med något som killar och män har som intresse och att
de unga kvinnornas röster därmed många gånger blir marginaliserade. Därför är det viktigt att Studio
Ludum arbetar medvetet med jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsaspekter i dess värdegrund,
så att den fysiska och digitala platsen, samt aktiviteterna, inte designas med enbart en del av
målgruppen som norm.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektägaren Högskolan i Skövde tillsammans med samverkande parter avser med Projektet Studio
Ludum arbeta för att nå alla angivna förväntade resultat och effekter angivna utlysningen.
•
•
•
•
•
•

Att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller
utbildning
En mindre könssegregerad arbetsmarknad
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

Ett långsiktigt mål är att Projektet Studio Ludum kan bidra till en bättre kompetensförsörjning i Skaraborg
genom att bidra till ett breddat urval för arbetsgivare inom teknik-, IT- och dataspelsområdet men även
andra kreativa branscher. Vidare kan det komma att innebära möjlighet att påverka och bryta
könsstereotypa mönster inom könssegregerade branscher.
Projektet kommer att efterlämna ett utvecklat aktivitetskoncept där spel, spelteknik och spelkultur
används som verktyg för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Materialet kommer
exempelvis att innehålla: dokumenterat utbildningsmaterial kring konceptets metoder; en testad och
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dokumenterad prototyp av Ludum-Appen där det finns inbyggda dokumentations- och statistikfunktioner
så att projektpersonalen och deltagarna kan använda applikationen för att nå mätbara delmål och mål.
Efter projektets slut behöver en supportenhet för applikationen inrättas, då Högskolan i Skövde inte har
möjlighet att bistå med detta såvida inte nya resurser tillförs.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Ansökan bedöms utförligt beskriva vilken del/ar av metodkonceptet Studio Ludum som svarar mot vilket
förväntat resultat. Därtill bedöms tillhörande formulerade kvalitativa mätbara mål finnas.
En av Projektet Studium Ludums styrkor bedöms vara att projektidén bygger på en gedigen
förprojektering med involvering av målgruppen tillsammans med relevanta aktörer som på något sätt
arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Den heterogena målgruppens problem och behov
bedöms vara tydligt framträdande i ansökan och tas tydligt i beaktning för hur projektet avses att
bedrivas, vilket svarar väl upp mot de horisontella principerna. Detta bedöms vara en styrka för
projektgenomförandet.
En annan styrka bedöms vara projektägarens pedagogiska kompetens och dataspelskompetens vilket
bedöms vara en styrka för att skapa legitimitet och motivera målgruppens deltagande. Relaterat till detta
bedöms även planerat förankringsarbete under projektets gång, där deltagarna och
samarbetskommunerna görs delaktiga för att realisera, testa, utvärdera och vidareutveckla
metodkonceptet Studio Ludum, vara en styrka för projektgenomförandet och för att nå förväntade
resultat och implementering.
Projekt Studio Ludum med dess metodkoncept får anses karaktäriseras av social innovation med hög
grad av delaktighet från målgruppen. Det gör projektet spännande att följa, samtidigt som flera osäkra
faktorer relaterat till målgruppen och dess motivation samt möjlighet till implementering inte kan förbises.
Projektägaren bedöms i möjligaste mån beaktat detta i riggningen och riskhanteringen av projektet.

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: Ansökan bedöms hålla en hög kvalitativ nivå och bedöms presentera en hållbar projektlogik
med tydligt samband mellan problemanalys, resurser, aktiviteter, resultat och effekter tillsammans med
uppföljning och utvärdering. I alla delar bedöms sökande på ett mycket bra sätt visa hur
projektverksamheten och metoden utgår från målgruppens heterogena behov. Projektet avser att arbeta
mot samtliga förväntade resultat angivna i utlysningen och bedöms på ett trovärdigt sätt redogöra för hur
det ska gå till. Det bedöms tydligt framgå i ansökan att projektet avser att arbeta för att bryta
könssegregerade roller och bredda yrkesvalen för kvinnor och män. Även om ansökan bedöms hålla en
genomgående hög kvalité är Projekt Studio Ludum ett pilotprojekt som ska testa en ny metoden och
därav finns viss osäkerhet kring metoden, målgruppen och möjlig implementering. Därav landar
omdömet i Väl Godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Problem- och behovsanalysen ges omdömet Väl godkänt mot bakgrund av den kvalitativa
genomförda förprojekteringen där målgruppen gjordes delaktig genom fokusgrupper och intervjuer.
Vidare bedöms ansökan presentera en gedigen omvärldsanalys som inkluderar inläsning av studier och
utredningar kring målgruppen samt forskning som rör spelifiering (att använda speldesign-element i
andra sammanhang än spel), inläsning av aktuella projekt, verksamheter och myndigheter som arbetar
mot målgruppen, samt möten med aktörer som på olika sätt arbetar med unga som varken arbetar eller
studerar. Validering har även ingått som del av omvärldsanalysen. Genomgående för analysen bedöms
sökande uppvisa en medvetenhet och beaktning av målgruppens problem och behov, särskilt ur
perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Då viss osäkerhet kring antalet unga
som varken arbetar eller studerar och som har ett spelintresse föreligger, kan inte det högsta omdömet
ges.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren bedöms ha tillfredsställande kapacitet och kompetens. Högskolan har stor
projektvana, dock inte av att driva ESF-projekt och särskilt inte för målgruppen unga. De bedöms genom
förprojekteringen uppvisat god administrativ, ekonomisk och operativ förmåga. De bedöms särskilt ha
kompetens för den digitala spelutvecklingen/metoden och pedagogisk kompetens. Vidare bedöms de ha
erfarenhet av, och uppvisar god kunskap om, jämställdhetsfrågor. Genom samarbetskommunerna och
Skaraborgs kommunalförbund, tillsammans med kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
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Samordningsförbund samt andra ESF-projekt bedöms projektägaren knutit till sig goda kontakter som
kommer att kunna utgöra stöd i arbetet med målgruppen.
I ansökan beskrivs utförligt projektorganisationen och dess funktion för att bidra till förväntade resultat,
vilken utifrån målgruppen och beräknat antal deltagare bedöms relevant. Projektägande organisation
bedöms uppvisa god kapacitet och kompetens i flera avseenden, men då de trots ESF-förprojekteringen
får anses nya inom att bedriva socialfondsprojekt och även för målgruppen unga landar omdömet i
Godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och
utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektsökande får omdömet Väl godkänt baserat på förankring och säkrat ägarskap genom
samverkansavtal med kommunerna och Skaraborgs kommunalförbund. Här vägs även in förankringen
hos målgruppen genom analysarbetet och konceptutvecklingen i förprojekteringen, men även den
fortsatta förankringen under projektets gång genom att deltagarna och samarbetskommunerna kommer
göras delaktiga i att realisera, testa, utvärdera och vidareutveckla metodkonceptet Studio Ludum. Detta
förankringsarbete bedöms utgöra ett väsentligt inslag för att möjliggöra implementering i kommunal
verksamhet efter projekttidens slut.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektverksamheten bedöms vara utvärderingsbar utifrån flera aspekter; utvärdering av
metoden, av de horisontella principerna och för angivna förväntade resultat. Kriteriet får omdömet Väl
godkänd då ansökan bedöms tydligt redogöra för hur uppföljning och utvärderingsarbetet planers att
genomföras. Ansvarsfördelning mellan olika funktioner finns beskrivet. Funktionen och bidraget från den
externa utvärderingen bedöms det även finnas välutvecklade tankar kring.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter dvs
jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Grundtanken med Studio Ludum är att skapa en tillgänglighetsanpassad trygg social miljö för
målgruppen, som många gånger upplever sig vara isolerad och osäker i sociala sammanhang. Projektet
Studio Ludum har som ambition att bygga en kultur där spelintresset står i fokus och där det råder ett
inkluderade klimat. I ansökan uppges att det är viktigt att Studio Ludum arbetar medvetet med
jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsaspekter i dess värdegrund, så att den fysiska och digitala
platsen, samt aktiviteterna, inte designas med enbart en del av målgruppen som utgångspunkt och
norm. I ansökan bedöms tydligt framgå hur dessa ambitioner ska realiseras och följas upp.
Genomgående bedöms ansökan mycket väl integrera de horisontella principerna i ansökans alla delar,
från bakgrund, problem- och behovsanalys till förväntade resultat och utformning av metodkoncept och
projektverksamheten följt av uppföljning och utvärdering. Omdömet har därav resulterat i Mycket väl
godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnaden per deltagare är 174 000kr. Det finns en stor ovisshet kring att kunna bedöma
projektets kostnadseffektivitet då Projekt Studio Ludum i hög grad får anses vara ett socialt innovativt
pilotprojekt. Bedömning av dess kostnadseffektivt kan först relateras till beroende på hur

5

Bilaga 12
Ärendenummer 1
Diarienummer: 2016/00014-28

projektgenomförandet utvecklas, hur projektet når förväntade resultat och möjlighet till implementering.
Då kostnadseffektiviteten är svårbedömt landar omdömet i Godkänt.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering:

Om det behövs, gör fler rader för eventuella delkriterier och utlysningsspecifika urvalskriterier.
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Protokoll för Strukturfondspartnerskapet Västsverige. Möte nr 4/2017

Datum: 6 december 2017
Plats: Lilla Bommens Konferenscenter, Göteborg
Tid: 10.00 - 14.00
Deltagare:
Ordförande och ledamöter
� Birgitta Losman, ordförande

D Dag Hultefors, vice ordförande

� Gabor Hajdu Rafis
� CatarinaEng

� GunMarie Stenström

D TinaEhn

� Stefan Bengtsson

� CeciliaEngström

� Elisabeth Falkhaven

� Lisbeth Schultze

� Therese Stoltz

� Maria Öystilä

D Eva Borg
D Gunilla Leven

� Anders Paulsson
� Alexandra Krettek

D Ingemar Fredriksson

� Alex Bergström, § 1-10

D Patrik Karlsson
D Martin Carling

� Jan Landström
� Lotta Forslind

� Marina Johansson
Tjänsteman
� Isabella Fält
� Thanos Pinakas
�ÅzaRyden
� Anna Holmgren
� Hans Fogelberg

� Andreas Catoni
� Josef Gustafsson
� Helena Starfelt
� Marja-Leena Lampinen
� Agneta Mårdsjö
� Jessica Bemtsson

- !kryssad ruta markerar närvaro-

Ordförande sign.

Justerande sign.
!; /

tzt/1�}

Utdragsbestyrkande sign.
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1. Mötets öppnande
Ordförande Birgitta Losman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets
fjärde möte med strukturfondspartnerskapet Västsverige.

Flera jäv anmäldes, vilka redovisas under respektive beslutsärende.
2. Upprop
3. Justerare
Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Cecilia Engström till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Följande ändringar till dagordningen togs upp:

Ordförande Birgitta Losman utser Andreas Catoni till tillförordnad sekreterare för
strukturfondspartnerskapet Västsverige tills huvudsekreterare Anna Levin återkommer.
Dessutom kompletterades möteshandlingama med bilagor som delades ut på plats:
o Punkt 5 b på dagordningen "Tidsplan utlysningar" bilaga 1, kompletterades med ny
information.
o Punkt 8 på dagordningen "Rapport från ESF-rådef' fick en bilaga utdelad på plats.
Bilagan ges nummer 14 i möteshandlingama.
o Punkt 9 på dagordning, "Samråd kommande utlysning ERUF' kompletterades med en
bilaga på plats. Bilagan ges nummer 15 i möteshandlingama.
o Punkt 10 på dagordningen, "Samråd - kommande utlysning ESF' bilaga 2
kompletterades med information från ESF-rådet.
o Punkt 19 på dagordningen, "Prioriteringsärenden ESF P02, Mål 2.3" bilaga 13,
ärendenummer 1 kompletterades med nytt prioriteringsunderlag som inkluderade korrekt
information om projektet.
Samtliga bilagor kommer att inkluderades i möteshandlingama och en uppdaterad version av
möteshandlingama publiceras online.
Strukturfondspartnerskapet beslutade att godkänna förslaget till dagordning med
ovannämnda ändringar.
5. Strategiska och administrativa frågor
a. Högnivågruppen för Europeiska socialfonden

Punkten utgick då Högnivågruppen inte haft något möte sedan partnerskapets senaste
sammanträde. Anders Carlberg är inbjuden till nästa partnerskapsmöte, den 23 mars, 2018.
b. Tidsplan utlysningar

Josef Gustafsson från sekretariatet informerade partnerskapet om pågående och kommande
utlysningar. Detta skedde enligt en uppdaterad bilaga som delades ut på mötet som också
finns inkluderad i de reviderade möteshandlingama online.
Ordförande sign.
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Presentationen finns på: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
c.

Sammanhållningspolitiken 2021-2027

Andreas Catoni från sekretariatet rapporterade om arbetet med framtida
sammanhållningspolitiken. I dagsläget är det svårt att uttala sig i definitiva termer då mycket
beror på utfallet av långtidsbudgeten. Det talas dock om att lyfta socialfonden ut ur
sammanhållningspolitiken och/eller minska regionalfonden budget betydande. I sjunde
sammanhållningsrapporten framtagen av EU-kommissionen ter sig europeiskt mervärde vara i
fokus inför framtiden. Rapporten lyfter även flera förbättringsförslag däribland samlat
regelverk för befintliga fonder, anslagsfördelning, höjd medfinansiering och radikal strategi
för förenkling för att nämna några förslag.
I samtalen kring framtida sammanhållningspolitiken så diskuteras det främst utifrån scenarion
av budgetminskningar. Hur stor denna eventuella minskning blir återstår dock att se. Däremot
så utgör dessa pengar inom sammanhållningspolitiken en betydande del av Sveriges regioners
utvecklingskapital så oavsett grad av minskning så kommer det få effekter även här i Sverige.
Ordförande Birgitta Losman informerade partnerskapet om hennes arbete med framtida
sammanhållningspolitiken på nationellt håll, då främst via 8-gruppen som hon också är
ordförande för. Birgitta menade att sammanhållningspolitiken ifrågasätts från flera olika håll,
inte minst nationellt. Därför är det viktigt att regionerna belyser vikten av
sammanhållningspolitiken något 8-gruppen jobbar idogt med.
Presentationen finns på: ,v,vv,.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
d. Återrapportering från Bryssel
Den 12 oktober var Strukturfondspartnerskapet inbjudna till en konferens i Bryssel anordnad
av strukturfondspartnerskapen Skåne-Blekinge och Östra Mellansverige om Results-Based
Accountability (RBA) metoden. På plats fanns Mark Friedman grundare av metoden. Josef
Gustafsson från sekretariatet informerade om dagen och kort vad metoden går ut på. Metoden
har blivit omtyckt då den möjliggör aktörer att gå igenom projektideer och revidera dessa på
en väldigt kort tid. Utöver representanter från sekretariatet så fanns även vice ordförande för
strukturfondspartnerskapet Dag Hultefors och två ledamöter GunMarie Stenström och Gabor
Hajdu Rafis.
e. Information om Landsbygdsprogrammet och Havs- och Fiskeriprogrammet

Lisbeth Schultze presenterade information om Landsbygdsprogrammet, Havs- och
Fiskeriprogrammet. I Landsbygdsprogrammet så är stora delar av budgeten är beslutad, men
inväntar utbetalning. Besluts- och utbetalningsgrad varierar mellan åtgärderna. Likt tidigare
så belyste Lisbeth problematiken med de långa handläggningstiderna. De digitala lösningar
som
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skulle finnas på plats och underlätta handläggning har dröjt. Dessutom lyfte Cecilia Engström
från Länsstyrelsen Halland att medel för det administrativa stödet inom programmet har varit
relativt lågt vilket utgjort ett hinder för att höja effektiviteten och takten på utbetalningarna.
Lisbeth informerade även om de öronmärkta medel regeringen givit länsstyrelsen under 2017
för att satsa på livsmedelsstrategin. Medlen öronmärks för regionala insatser för en
konkurrenskraftig livsmedelskedja.
Avseende Havs- och Fiskeriprogrammet så fortskrider arbetet bra. Medlen är till stor del
beslutade och utbetalda. Länsstyrelsen hoppas på omfördelning/ytterligare tilldelning av
medel.
Presentationen finns på: \V\Vw.vgregion.se/sfpmoteshandlin_gar
6.

Hållbara transporter

Hans Fogelberg från Västra Götalandsregionen (VGR) presenterade området hållbara
transporter med anledning av kommande utlysning inom Regionalfonden som kommer särskilt
beakta ansökningar kopplade till hållbara transporter.
Hans Fogelberg berättade att i VGRjobbar de utifrån styrkeområden, fastställda bland annat i
VG2020 och VGR:s program för hållbara transporter 2017-2020. För VGR så utgör fordon
och transport den enskilt största delen i bruttoregionalprodukten. Dessutom visar industrin på
en betydande uppväxlingsfaktor.
Sektorn står inför betydande utmaningar då den måste upprätthålla tillväxttakt samtidigt som
den måste ta in relativa fördelar på konkurrenterna. Industrin måste förhålla sig till och möta
det samhälleliga tryck som finns på att ställa om till hållbara transporter. Hans betonade att om
Västsverige ämnar bibehålla sin marknadsposition och konkurrenskraft så krävs det offentlig
stöttning och investering. Utan stöttningen så kanske Västsverige inte har en fordonsindustri
framöver.
Presentationen finns på: \Vww.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
7.

Rapport från Tillväxtverket

Helena Starfelt från Tillväxtverket redogjorde programläge för regionalfonden Västsverige,
höstens utlysning, pågående utvärderingar samt information om myndighetens omorganisation.
Beslutsläget varierar mellan de tre olika insatsområdena. Inom Insatsområde 1 (101) så finns
det en betydande del medel kvar, 56 % av medlen är beviljade. Gällande Insatsområde 2 (102)
så är en större andel intecknat närmare 85 % av medlen är beviljade. Däremot flaggade Helena
för att det beräknas ske ett återflöde, i föregående programperiod låg återflödet kring 12-15 %.
Slutligen, Insatsområde 3 (103) har 75 % av medlen beviljade. Vid eventuell situation då 103
skulle bli fullt intecknat så finns det en inbyggd flexibilitet i programmet som möjliggör
projekt inom detta insatsområde att även kan söka inom 101.
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Helena informerade även att det har skett en ökning av utbetalning under 2017 och mer
kommer det bli då allt fler projekt kommer igång.
Strukturfondspartnerskapet Västsverige beslutade i juni 2017 om möjligheten till förstudier
inom Regionalfonden. Hittills har tre ansökningar kommit in till Tillväxtverket varav två har
lämnats över till strukturfondspartnerskapet för prioritering och beslut kommer tas under
2017. Organisationer och företag uttrycker sig positivt om denna nya möjlighet.
Helena informerade även om den pågående omorganisation. Tillväxtverket kommer
omorganiseras och få en struktur lik den Svenska ESF-rådet har. Ordförande Birgitta Losman
informerade att presidiet och partnerskapet har varit väldigt nöjda med den nuvarande
organisation och samarbete och hoppas så förbli under den nya organisationsstrukturen.
Presentationen finns på:
8.

\V\V\V. vgregion.se/sfpmoteshandlingar

Rapport från Svenska ESF-rådet

Åza Ryden, Svenska ESF-rådet, presenterade status i programgenomförandet för
Socialfonden Västsverige. Avseende programgenomförande så varierar det mellan de två
programområdena och målen. Inom programområde 1, mål 1.1. så har det fattats beslut om
merparten av medlen. Sett till de kvantitativa målen så har programmet nått 87 % av antalet
anställda deltagare som fastställdes i den regionala handlingsplanen. Siffran för arbetslösa
deltagare är betydligt lägre, där har programmet endast nått 10 % av målvärdet fastställt i den
regionala handlingsplanen. Varpå ordförande Birgitta Losman frågade varför siffran var så
låg. Åza Ryden menade att det finns en svårighet att bygga projekt för att få in deltagare som
är arbetslösa. Vidare till mål 1.2 så är 100 % av medlen intecknade och därmed finns det inga
medel kvar att använda. Det kvantitativa målvärdet i 1.2 är 88 %.
Inom programområde 2, mål 2.1 så har merparten av medlen intecknats men det finns
fortfarande medel kvar att använda. Sett till det kvantitativa målet så är det till 76 % uppfyllt.
Gällande mål 2.2, återstår cirka hälften av medlen, det relativt låga utfallet beror bland annat
på grund av att det varit svårt att få in deltagare i projekten. Det kvantitativa målvärdet för
mål 2.2 ligger på 37 %. Slutligen, gällande mål 2.3 så har merparten av medlen intecknats.
Avseende de kvantitativa målvärdet så är det till 127 % uppfyllt.
Pågående utlysningar i Socialfonden i Västsverige visar på ett stort intresse inom samtliga
utlysningar. Allra mest så i utlysningen Stärkt digital kompetens för vård- och
omsorgssektorn, inom den utlysningen så är det flera aktörer som hört av sig och
myndigheten har haft dialogmöten med flera av intressenterna.
Åza Ryden informerande även om myndighetens kommande omlokalisering från Stockholm
till Gävle. De börjar nu märka konsekvenserna av flytten då det skett en omsättning av
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personal till följd av flytten.
I oktober bjöd ESF-rådet in till 60 års jubileum. Strukturfondspartnerskapet representerades
bland annat av vice ordförande Dag Hultefors och huvudsekreteraren Anna Levin.
Presentation finns på: WW\'.'.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
9. Samråd-kommande utlysning ERUF

Helena Starfelt gick igenom den föreslagna inriktningen på kommande utlysning, 2018: 1,
samtliga insatsområden kommer vara öppna:
Insatsområde 1 Samverkan inom forskning och innovation
Insatsområde 2 Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Insatsområde 3 Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Ansökningar kopplade till hållbara transporter beaktas särskilt. Ansökningsomgången är inte
öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella
investeringar. Utlysningen öppnar 15 december och stänger 15 februari. Prioritering sker vid
strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 1 juni 2018.
Samråd: Ordförande konstaterade att samråd har skett.
Presentationen finns på: wvvw.vgregion.se/sfpmoteshand!ingar
10. Samråd-kommande utlysning ESF

Åza Ryden, ESF-rådet gick igenom den föreslagna inriktningen på kommande utlysning.
Utöver informationen i Bilaga 2 i möteshandlingama så kompletterade ESF-rådet med
information om utlysningen på plats. Utlysningen fokuserar på förlängningar av redan
prioriterade projekt. Projekten som skulle vara aktuella i utlysningen berör de från första
utlysningsomgångama som uppvisat goda resultat. Projekten förutsätts ha hög måluppfyllelse,
klarar medfinansieringen, ligger väl till med upparbetade medel, har förutsättning att utöka
målgruppen. Projekten skulle förlängas mellan 6-9 månader. Total omfattning av utlysningen
beräknas bli mellan 10 till 15 miljoner kronor.
Arbetsgång:
Utlysningen öppnar 5 februari och stänger 5 mars, 2018. Projekten kommer in med en
ansökan om ändring i pågående projekt. ESF-rådet bereder ärendena mellan 6 mars till 9 april,
2018. Därefter sker en information till Strukturfondspartnerskapet Västsverige den 23 mars,
2018. Slutligen tar ESF-rådet beslut om projekten den 30 april, 2018.
Strukturfondspartnerskapet yttrade sig om att de vill besluta kring vilka projekt som ska
prioriteras, enligt sedvanlig ordning. Ordförande föreslog att antingen kan partnerskapet uttala
sig om prioritering av projekt i samband med sammanträdet den 23 mars, förutsatt att
tillräckligt med information ges då. Alternativt kan ordförande initiera att beslut kring
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prioritering av ansökningarna bör ske enligt skriftlig procedur eller tillkalla ett extra
sammanträde den 3 0 april.
Samråd: Ordförande konstaterar att samråd har skett, med de tillägg som nämns i stycket
ovan.
Presentationen finns på: ww\v. vgregion.sc/sfpmoteshandl ingar
11. Catalyser, ERUF, Asa Lindström, Sahlgrenska Science Park,
Åsa Lindström från Sahlgrenska Science Park presenterade ERUF-projektet Catalyser. Det
övergripande målet med projektet är att försöka öka regionens små och medelstora företag
(SMF) inom styrkeområdet Life Science investeringar i forskning och innovation (Pol).
Projektet består av fyra delar: en katalysatorfunktion för att öka Pol-investeringar hos SMF,
skapandet av mötesplatser som stimulerar till branschöverskridande samarbeten, införandet av
en styr- och utvecklingsmodell i SMF (SWElife modellen) samt utvecklingen av en
kommunikationsplattform hos Sahlgrenska Science Park. Fokus i projektet ligger på befintliga
företag som redan har en eller flera tjänster nära eller på marknaden. Projektet försöker även
nå företag utanför Sahlgrenska.
Presentationen finns på: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
12. Att sätta färg på Göteborg, ESF, Erling Zandfeld & Maria Jönsson, Måleriföretagen
Erling Zandfeld och Maria Jönsson från Måleriföretagen presenterade ESF-projektet "Sätt
färg på Göteborg". Ett projekt som innefattar en unik nära samverkan mellan kommunala
bostadsbolag, Arbetsförmedling, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning, lokala
nätverk, branschförening och retail inom måleri. Det övergripande syftet med projektet är att
utveckla och etablera ett arbetssätt som bidrar till inkludering ungdomar som lever i
utanförskap, företrädesvis nyanlända eller andra generationens invandrare. l
rekryteringsarbetet ska medverkande bostadsbolag ha en aktiv roll. Projektet arbetar aktivt
med jämställdhet och försöker bredda bilden av vad det är att vara målare och visa att det är
ett yrke för alla.
Projektet är inne på sitt andra år och kan redan visa på goda resultat med flera deltagare som
gått vidare till sysselsättning inom måleribranschen. Dessutom har projektet lyfts fram som en
lyckad satsning i media och möjliggör deltagarna, samt områden som deltagarna kommer
ifrån, att få sina områden beskrivna i ett annat ljus.
Presentationen finns på: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
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Prioriteringsärenden
13. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslagen till prioritering i enlighet med bilaga
7, ärendenummer 1-2.
Beslut: Ärenden i den utsända bilagan 7, med ärendenummer 1-2 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 1.
14. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslagen till prioritering i enlighet med bilaga
8, ärendenummer 1-3.
Beslut: Ärenden i den utsända bilagan 8, med ärendenummer 1-3 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 1.
15. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslagen till prioritering i enlighet med bilaga
9, ärendenummer 1-2.
Beslut: Ärenden i den utsända bilagan 9, med ärendenummer 1-2 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 1.
16. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 1, Mål 1.1: Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar
Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslagen till prioritering i enlighet med bilaga
10, ärendenummer 1-2.
Ledamot Lisbeth Schultze anmälde jäv på ärendenummer 1, Rådgivning Smart Agri.
Beslut: Ärendet i den utsända bilagan 10, med ärendenummer 1-2 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 2.
17. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 1, Mål 1.1: Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag
Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslagen till prioritering i enlighet med bilaga
11, ärendenummer 1-3.
Beslut: Ärendet i den utsända bilagan 11, med ärendenummer 1-3 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 2.
18. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 2, Mål 2.1: Ökade övergångar till arbete och studier
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Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslagen till prioritering i enlighet med bilaga
12, ärendenummer 1-3.
Ledamot Stefan Bengtsson anmälde jäv på ärendenummer 1, PARADIGM.
Beslut: Ärenden i den utsända bilagan 12, med ärendenummer 1-3 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 2.
19. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 2, Mål 2.3: Ökade övergångar till arbete, utrikes födda- fokus på
kvinnor
Josef Gustafsson gjorde en kort genomgång av förslaget till prioritering i enlighet med
reviderad bilaga 13, ärendenummer 1.
Beslut: Ärenden i den utsända bilagan 13, med ärendenummer 1 prioriteras. Beslutet
förklarades vara direktjusterat. Protokollsbilaga 2.
20. Övriga frågor
Ledamot Alexandra Krettek lyfte upp Högskolor och Universitets roll i partnerskapet.
I samband med ett förmöte med representanter från universitet och högskolor i Västsverige
diskuterades lärosätenas roll i partnerskapet avseende beredning av projekt. Varpå förvaltande
myndigheter bjöd in representanterna från lärosätena för att ta del av hur beredningsprocessen
ser ut.

Datum för sammanträden 2018:
Fredag 23 mars, prioriteringsmöte
Fredag 1 juni, prioriteringsmöte
Torsdag- fredag 13-14 september, strategidagar
Fredag 7 december, prioriteringsmöte
21. Mötets avslutande
Ordförande Birgitta Losman förklarade mötet avslutat och tackade närvarande för medverkan.

Birgitta Losman
Ordförande

Cecilia Engström
Justerare
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Prioriteringsmöte 6 december 2017

Protokollsbilaga 1, Beslutsärenden ERUF
Insatsområde 1. Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenr Diarienr
1
2

Projektägare

20201534 lndustrial Development Center West
Sweden AB
20201538 Högskolan Väst
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Beslut

ASSAR lndustrial Innovation Arena

Prioriteras

15 039 659

Bilaga
7

Reparation och återanvändning av
metallprodukter genom additiv
tillverkning (Replab)

Prioriteras

8 600 000

7

Projektnamn

Budget

SUMMA:

Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Ärendenr Diarienr

Projektägare

Projektnamn

Beslut

1

20201536 Gothia Innovation AB

2

20201547 Coompanion - Kooperativ Utveckling i
Halland

Prioriteras
The Game lncubator Göteborg
(The GiG 2020)
Social innovation och
Prioriteras
samhällsentrepskap i Halland (SISIH)

3

20201533 IUC Väst AB

DIGITAL SME - företagsutveckling

2

202015301 Energi- och Miljöcentrum i Varberg

Projektnamn

!Beslut

3 072 131

8

6 880 012

8

14 266 373

I Bilaga

Budget

Body & Space - Plattform för cirkulärt !Prioriteras
mode och hållbara miljöer
Prioriteras
Trähusambassadörerna

SUMMA:

r-'
'h 4

Birgitta Losman
Ordförande

8

4 314 230

Prioriteras

U

An"cf'reas Catoni
Sekreterare

16 147 7971

9

914 073

9

17 061 870
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Budget

SUMMA:

Insatsområde 3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Arendenr I Diarienr
I Projektägare
1
I 202015461 Högskolan i Borås

23 639 659
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Protokollsbilaga 2, Beslutsärenden ESF
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Programområde 1 Mål 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar

Diarienr
Ärendenr 2017/00...
407
1
413
2

Projektägare
Agroväst Livsmedel AB
RISE Research lnstitutes of Sweden AB

Projektnamn
Rådgivning Smart Agri
Med smak för kunskap

Beslut
Prioriteras
Prioriteras
SUMMA:

Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag

Diarienr
Ärendenr 2017/00...
416
1
412
2
418
3

Projektägare
Göteborgs Tekniska College
Nätverk Westum
Borås stad

Projektnamn
Digital SME
WestKomp 0.1
DigiCreate

Beslut
Prioriteras
Prioriteras
Prioriteras
SUMMA:

Budget
Bilaga
4 137 142
10
4 310 192
10
8 447 334

Budget
Bilaga
21 252 843
11
5 223 178
11
2 788 340
11
29 264 361

Programområde 2 Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete och studier

Diarienr
Ärendenr 2017/00...
1
409
2
417
3
441

Projektägare
Samordningsförbundet Halland
Medborgarskolan Region Väst
Omsorgssektionen Tranemo kommun

Projektnamn
PARADIGM
Nystart 2.0
Trappstegsmodellen

Beslut
Prioriteras
Prioriteras
Prioriteras

Programområde 2 Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete, utrikesfödda - fokus på kvinnor

Diarienr
Ärendenr 2017/00...
1
411

Projektägare

Svenljunga kommun

Projektnamn
Nytänk

Beslut
Prioriteras

Budget
Bilaga
5 570 411
12
18 697 424
12
3 863 724
12
SUMMA:
28 131 559

Budget
Bilaga
9 297 345
13
SUMMA:
9 297 345
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Cecilia Engströth
Justerare

Andreas Catoni
Sekreterare

