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Planering kommande utlysningar 2017 och 2018

ERUF
2017
6 december 2017
2017:3

2018
23 mars
2018:1

1 juni
2018:2
7 december
2018:3
Kursivt är preliminärt.

ESF

Strukturfondspartnerskapets prioritering 2017:2
Ingen utlysning
13 nov – 8 jan
110 miljoner kronor. PO1 Stärkt
digital kompetens för vård- och
omsorgssektorn, 50 mkr;
Kompetensutveckling för breddad
rekrytering, 30 mkr. PO2 Ökade
övergångar till arbete och studier,
30 mkr
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2017:3
15 dec-15 feb
Feb/mars
Hållbara transporter
Uppgradering/förlängningsutlysning. Förenklat förfarande
med ändringsbeslut. Ej till SFP
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018:1
15 juni – 13 sept
April – aug/sept
Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018:2
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Åza Rydén
031-707 73 70

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Nedanstående tilläggsutlysning planeras i den åttonde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i
Västsverige 2014–2020. Tilläggsutlysningarna kommer att publiceras februari 2018 och stängas mars 2018.
Utlysningens tema är uppgradering och/eller förlängning av projekt i programområde 2, främst inom
utlysningarna Projekt som utgår från förstudier 2015/00071, Insatser för nyanlända 2015/00072 och Unga i
mobilitet Västsverige 2015/0073. Eventuellt kan andra utlysningar komma att inkluderas.
Utlysningen syftar till att ge möjlighet till förlängning och uppgradering av välfungerade projekt. De projekt
som ges möjlighet ska ha en god måluppfyllelse och resultatuppfyllnad. Syftet med en tilläggsutlysning kan
vara att förstärka satsningar i syfte att nå fler deltagare och/eller fördjupad resultatspridning från projekten.
Närmare inriktningar inom utlysningen kommer att arbetas fram med relevanta aktörer under våren 2018.

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete och studier
•
•
•

Öka övergångarna till arbete eller studier (mål 2.1)
Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15-24 (mål 2.2)
Ökade övergångar till arbete eller studier för de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden (mål
2.3)

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg
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Beslut

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

Beslutfattare: Helena Starfelt
Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Thanos Pinakas, Isabella Fält
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2017:2
2017-11-17

Motivering till beslut

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

Beslut

Förvaltande myndighet finner att nedan angivna ansökningar avser stöd som är förenligt med det
berörda strukturfondsprogrammet och med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga
bestämmelser samt att urvalet av projekt har skett enligt urvalskriterierna för det operativa
programmet. Ansökningarna ska därför enligt 2 kap 8§ förordningen (2014:1383) om förvaltning
av EU:s strukturfonder överlämnas till strukturfondspartnerskapet för yttrande om prioritering.
Projekt som enligt detta beslut överlämnas för yttrande om prioritering till
Strukturfondspartnerskapet i Västsverige:
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201534
20201538

IDC West Sweden AB
Högskolan Väst

ASSAR Industrial Innovation Arena
Reparation och återanvändning av
metallprodukter genom additiv tillverkning
(Replab)
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EUstöd (SEK)
15 039 659
8 600 000

Föredragande/
Handläggare
Isabella Fält
Thanos Pinakas

23 639 659

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201533
20201536

IUC Väst AB
Gothia Innovation AB

20201547

Coompanion Kooperativ Utveckling i
Halland

DIGITAL SME - företagsutveckling
The Game Incubator Göteborg (The GiG
2020)
Social innovation och
samhällsentreprenörskap i Halland (SISIH)
Totalt medel insatsområde 2:

Sökt EUstöd (SEK)
6 880 012
4 314 230

Föredragande/
Handläggare
Isabella Fält
Thanos Pinakas

3 072 131

Isabella Fält

14 266 373

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201530

Energi- och
Miljöcentrum i
Varberg
Högskolan i Borås

Trähusambassadörer

20201546

Body & Space - Plattform för cirkulärt mode
och hållbara miljöer
Totalt medel insatsområde 3:
Totalt sökt medel:

Sökt EUstöd (SEK)
914 073

Föredragande/
Handläggare
Isabella Fält

16 147 797

Thanos Pinakas

17 061 870
54 967 902
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Projekt som fått avslag eller återtagits
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Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID
20201548

Projektägare

Projektnamn

Göteborgs Universitet

Swedish Centre for Ocean Observing
Technology - SCOOT
Totalt medel insatsområde 1:
Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
16 439 679
16 439 679
16 439 679
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Projekt som fått avslag eller återtagits
Livsmedel och gröna näringar 2017/00350
Dnr
Stödärend Projektnamn
e
2017/00408

KOMS Kompetensutveckling
oc...

Särskilt
mål

Startdatum Slutdatum
Organisationsnamn
projekt
projekt

1.1

2018-02-01

2020-01-31

Lokalproducerat i Väst AB

ESF-stöd totalt
1 649 862

Ökade övergångar till arbete 2017/00322
Dnr
Stödärend Projektnamn
e

Särskilt
mål

Startdatum Slutdatum
Organisationsnamn
projekt
projekt

2017/00415 Onlineskolan 2.0

2.1

2018-03-01

2021-02-28

Göteborgs stad,
Utbildningsförvaltningen

ESF-stöd totalt
7 675 147

2017/00419 Broa samman

2.1

2018-02-01

2021-02-01

Falkenbergs Fontänhus Vänner

2 223 535

2017/00476 Se möjligheterna

2.1

2018-02-01

2021-01-31

PP's vision

3 541 042

Ökade övergångar till arbete, utrikes födda kvinnor 2017/00325
Dnr
Stödärend Projektnamn
e

Särskilt
mål

Startdatum Slutdatum
Organisationsnamn
projekt
projekt

ESF-stöd totalt

2017/00406 Tiamat Ryd

2.3

2018-02-01

2021-01-31

Skövde kommun

2017/00414 All-In

2.3

2018-03-01

2021-02-28

Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp

17 822 162

2.3

2018-02-01

2021-01-31

Infoglob ekonomisk förening

14 710 100

2017/00443

ELSA
EngageraLandaStuderaArbeta

9 508 468
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Utlysningstext ERUF

Utveckla Västsveriges konkurrenskraft
Det regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige utlyser stöd för
insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt
övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi

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

2) För vad kan vi söka?

Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden. Insatserna ska vara till nytta för små och medelstora företag.
•
•

•

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 helt öppet för
ansökningar under ansökningsomgången.

Ansökningar kopplade till digitalisering beaktas särskilt. Ansökningsomgången är
inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade
territoriella investeringar.
Läs programmet, i kortversion eller i sin helhet.

3) När kan vi söka?

Ansö kningsomgå ngen ä r ö ppen: 15 juni 2017 - 14 september 2017, kl. 19.00
Prioritering sker: onsdagen den 6 december 2017.
Om en ansö kan kommer in efter sista ansö kningsdag kommer den att avslå s.

4) Vad är viktigt att veta?

Sida 1(4)

Tillväxtverket

Ansö kningar som har kommit in till Tillvä xtverket ä r allmä nna handlingar. Det
innebä r att Tillvä xtverket ska lä mna ut ansö kan till den som begä r det. Om nå gon
del i er ansö kan innehå ller affä rshemligheter, som bö r omfattas av sekretess, bö r ni
ange det i ansö kan.

Om ert projekt beviljas stö d innebä r det inte att stö det per automatik betalas ut. En
fö rutsä ttning fö r utbetalning ä r att stö dmottagaren fö ljer bestä mmelserna fö r
stö det.
Tillvä xtverket kan också upphä va ett beslut om stö d helt eller delvis och å terkrä va
stö d om stö dmottagaren inte fö ljer gä llande regler.

Du hittar information om vad som gä ller fö r stö det i Handbok fö r EU-projekt avsnitt
planera.

5) Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

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

De styrande dokumenten kompletteras av Tillvä xtverkets fö reskrifter TVFS 2015:1.
Gå till sidan fö r de styrande dokumenten. Fö r er som sö kande och eventuell
stö dmottagare finns en Handbok fö r EU-projekt som vä gledning i arbetet med
projektet. Fö r att ett projekt ska beviljas stö d och fö r att stö det ska betalas ut krä vs
det att de krav och villkor som anges i handboken fö ljs. Handboken uppdateras
kontinuerligt.

6) Hur länge kan projektet pågå?
•
•

Fö rsta mö jliga dagen fö r projektstart ä r det datum då ansö kan kommer in
till Tillvä xtverket.
Projektet kan som lä ngst på gå i 36 må nader med tillä gg fö r 4 må naders
avslutsarbete, totalt 40 må nader.

7) Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?
•
•

Sida 2(4)

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

Tillväxtverket

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

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

9) Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillvä xtverket bedö mer om en ansö kan uppfyller kraven i fö rordningar, lagar och
fö reskrifter samt anvisningar i Handbok fö r EU-projekt. Tillvä xtverket bedö mer
ä ven ansö kan utifrå n om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning
och utifrå n så kallade urvalskriterier. Handlä ggare på Tillvä xtverket kontaktar alltid
er som sö kande under beredningen.
Ansö kningar som Tillvä xtverket bedö mer uppfyller kraven tas upp fö r prioritering
av Strukturfondspartnerskapet vid deras mö te den 6 december 2017. Tillvä xtverket
ger besked om ansö kan inte kommer att lyftas till prioriteringsmö te. Vid
prioritering av ansö kningar anvä nder strukturfondspartnerskapet så kallade
principer fö r urval. Lä s mer om vilka de ä r i aktuellt program.
Nä r protokollet frå n prioriteringsmö tet ä r justerat fattar Tillvä xtverket beslut enligt
prioriteringarna.

10) Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg inför ansökan, så kan vi ge er
feedback på ert framtida projekt. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för
beskrivning och projektidé.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige. Kontaktuppgifter hittar ni på följande länk: Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor
i Västsverige.
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Kompetensförsörjning
för livsmedel och gröna näringar
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 12 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 ett fåtal sammanhållna projekt som involverar flera
arbetsplatser och arbetar med kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom livsmedel och
gröna näringar. Förväntade effekter av projekten är att individer verksamma inom livsmedel och gröna
näringar stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Anställda, företagare och övriga verksamma inom livsmedel och gröna näringar. I projekten
finns möjlighet att ha deltagare från målgrupper från programområde 2.
Utlysningen pågår mellan 11 augusti 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal
projekttid är 2 år.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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.
Utlysningens inriktning
Det nationella socialfondsprogrammet anger 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.
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.
Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige redogör för sex utvecklingsbehov i
regionen. Ett av dessa utvecklingsbehov är att möta omställningsbehoven på arbetsmarknaden.
Internationell konkurrens och teknisk utveckling förändrar ständigt företagens förutsättningar och
individer och företag måste således anpassa sig. För att möta omställningsbehoven på
arbetsmarknaden prioriteras i den regionala handlingsplanen följande; möjligheterna för små och
medelstora företag att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, möjligheter för sysselsatta i
små och medelstora företag att kompetensutvecklas samt ökad rörlighet på arbetsmarknaden
genom tillgång till livslångt lärande för anställda. För mer information om bakgrunden se regional
handlingsplan för Västsverige, avsnitt 2.1 Utvecklingsbehov.
Tillväxtstrategierna för Västsverige pekar ut livsmedel och gröna näringar som ett prioriterat
området. I ”Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 2014-2020” anges att
ett aktivt utvecklingsarbete ska bedrivas inom området livsmedel/gröna näringar inom Västra
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Götalandsregionen. Likaså i ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020” beskrivs grön tillväxt som ett
av tre utpekade styrkeområden för Region Halland, dvs. områden i regionen där det finns särskilt
goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Kompetensutveckling av personal inom livsmedel
och gröna näringar bidrar således till att uppfylla tillväxtstrategierna.
Inom Västra Götalandsregionen och Region Halland finns program framtagna för arbetet inom
livsmedel och gröna näringar. Enligt Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna
näringar 2017-2020 står livsmedelsförsörjningen inför stora utmaningar. Efterfrågan på livsmedel
kommer att öka och det kommer behövas effektiviseringar och omställningar av produktion,
förädlingsprocesser och förändrade konsumtionsvanor för att klara livsmedelsförsörjningen. Det
finns också behov av att möta framtida utmaningar och stärka företagens konkurrenskraft. Därför
är det viktigt att öka sysselsättningen med fokus på kompetensförsörjning, branschens attraktivitet
och utveckling av små och medelstora företag.
Jordbruk, livsmedels- och dryckestillverkning, fiske, partihandel med livsmedel och
restaurangverksamhet sysselsatte nästan 44 000 personer i Västra Götaland under 2014, vilket
motsvarade 5,6 % av alla sysselsatta. I Halland är sysselsättningen något högre inom
livsmedelssektorn där den svarar för 7 % av den totala sysselsättningen. Totalt sysselsattes 9600
personer i Halland. Mellan åren 2007 och 2014 har sysselsättningen ökat med 14 % i
livsmedelssektorn i Västra Götaland, varav den största ökningen skett inom privat och offentlig
restaurang. Även i Halland har en sysselsättningsökning skett, främst inom restaurangsektorn.
(Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 och
Livsmedelssektorn i Halland, 2016)
Enligt livsmedelsprogrammen för Västsverige är utbildningsnivån inom livsmedelssektorn
generellt låg i jämförelse med genomsnittet i Västra Götaland. I Halland kännetecknas
utbildningsnivån hos de sysselsatta inom livsmedelssektorn av en stor andel med gymnasial
utbildning och en liten andel med eftergymnasial utbildning. Behovet i regionerna av
kompetensutveckling och kompetensförsörjning är stort och det är även viktigt att öka
attraktiviteten inom branschen. Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att i såväl Halland
som Västra Götaland är satsningar på kompetensförsörjning angeläget.
Målgrupp
Aktuell utlysning vänder sig till aktörer verksamma inom den privata, offentliga och/eller ideella
sektorn inom livsmedel och gröna näringar. För privata sektorn prioriteras små och medelstora
företag. Med små och medelstora företag avses verksamheter med upp till 250 sysselsatta och
med en maximal omsättning om 50 miljoner Euro eller balansomslutning om 43 miljoner Euro.
Projekt inom aktuell utlysning ska bedrivas i region Västsverige, som omfattas av Västra
Götalands och Hallands län. Tänkta deltagare är individer som är sysselsatta i branscher som
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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inkluderas i livsmedel och gröna näringar. I utlysningen efterfrågas projekt med
kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till att höja den grundläggande utbildningsnivån hos
sysselsatta med en svag ställning på arbetsmarknaden.
Verksamheterna inom livsmedel och gröna näringar har även potential att bidra till att fler får
meningsfulla jobb i hela regionen. Det finns möjlighet för kvinnor och män från målgrupper inom
programområde 2 att delta i projekten. Genom att ge deltagare från målgrupperna inom
programområde 2 möjlighet att delta i kompetensutveckling och lärande på arbetsplatser kan de
få relevant kompetens, arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till nätverk. För deltagande
verksamheter kan det innebära att tillgången på arbetskraft med efterfrågad kompetens ökar.
Målgrupperna för programområde 2 utgörs av unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12
månader), sjukskrivna och nyanlända. Det är viktigt att ha säkerställt deltagarnas möjligheter att
vara med i projektet med aktuella aktörer innan projektansökan skickas in. De aktörer som kan
vara aktuella att samverka med är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommuner i
region Västsverige.
Förväntade resultat och effekter av projekten
Svenska ESF-rådet efterfrågar i denna utlysning ett fåtal sammanhållna projekt som involverar
flera arbetsplatser inom livsmedel och gröna näringar i region Västsverige. Avsikten är att genom
insatser för individer stärka deras ställning på arbetsmarknaden.
Förväntade resultat och effekter av denna utlysning är:
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling för deltagande kvinnor
och män
Ökad attraktivitet för branscherna inom livsmedel och gröna näringar

I ansökan ska anges mål för antal deltagare. Sökanden ska säkerställa att en jämställd fördelning
av medel och insatser görs för kvinnor och män.
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de
horisontella principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar. På detta sätt ska projektets
förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål och effekter synliggöras.
Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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. 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
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
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet, och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
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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, funktionshinder, 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 vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 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 (Ekologiskt)
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.
Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas
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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
Konkret plan för arbete med horisontella principer
Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.
Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter
Reviderad budget vid behov
Redogörelse för mottaget statligt stöd eller stöd av mindre betydelse per företag och
fördelning av projektets kostnader per företag

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 genomförs 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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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 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.
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 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.
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Av ansökningsformuläret och utlysningstext 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 11 augusti 2017 och stänger 11 september 2017. 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 februari 2018 och senast den 1 april 2018. Maximal projekttid är
2 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.
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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.
Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
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 ska inkomma senast vid övergång till
genomförandefas. Intyget för detta hittar ni här.
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Det finns särskilda regler för stöd till verksamheter inom primärproduktion, kopplat till jordbruks-,
fiske-, och vattenbrukssektorn. Mer information om det finns här. Kontakta samordnare hos
Svenska ESF-rådet om ni har frågor avseende detta.
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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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Stärkt digital kompetens för små och
medelstora företag
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 60 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
små och medelstora företag. Projekten ska involvera ett flertal företag och den huvudsakliga
inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagarna ska vara inom digitalisering.
Förväntade effekter av projekten är att deltagande kvinnor och män genom projektets insatser stärker
sin ställning på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Anställda och företagare. I projekten finns möjlighet att ha deltagare från målgrupper från
programområde 2.
Utlysningen pågår mellan 1 juni 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal
projekttid är 2 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.
Utlysningens inriktning
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.
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.
Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige redogör för sex utvecklingsbehov i
regionen. Ett av dessa utvecklingsbehov är att möta omställningsbehoven på arbetsmarknaden.
Internationell konkurrens och teknisk utveckling förändrar ständigt företagens förutsättningar och
individer och företag måste således anpassa sig. För att möta omställningsbehoven på
arbetsmarknaden prioriteras i den regionala handlingsplanen följande; möjligheterna för små och
medelstora företag att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, möjligheter för sysselsatta i
små och medelstora företag att kompetensutvecklas samt ökad rörlighet på arbetsmarknaden
genom tillgång till livslångt lärande för anställda. För mer information om bakgrunden se regional
handlingsplan för Västsverige, avsnitt 2.1 Utvecklingsbehov.
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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 för att stärka näringslivets konkurrenskraft och individers möjligheter.
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.
Aktuell utlysning avser programområde 1 och projekten ska bedrivas i region Västsverige, som
omfattar Västra Götalands och Hallands län.
Målgrupp
Målgruppen för utlysningen är kvinnor och män som är sysselsatta, såväl företagare som
anställda, inom huvudsakligen små och medelstora företag. Små och medelstora företag
definieras enligt EU och i den här utlysningen som fristående företag eller företag som
tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag sysselsätter upp till 249 anställda och med
en maximal omsättning om 50 miljoner Euro eller balansomslutning om 43 miljoner Euro.
Det finns möjlighet för kvinnor och män från målgrupper inom programområde 2 att delta i
projekten. Genom att ge deltagare från målgrupperna inom programområde 2 möjlighet att delta i
kompetensutveckling och lärande på arbetsplatser kan de få relevant kompetens,
arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till nätverk. För deltagande verksamheter kan det
innebära att tillgången på arbetskraft med efterfrågad kompetens ökar. Målgrupperna för
programområde 2 utgörs av unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), sjukskrivna
och nyanlända. Det är viktigt att ha säkerställt deltagarnas möjligheter att vara med i projektet
med aktuella aktörer innan projektansökan skickas in. De aktörer som kan vara aktuella att
samverka med är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommuner i region Västsverige.
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Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensförsörjning
för små och medelstora företag. Projekten ska involvera ett flertal företag och arbetsplatser i
regionen och den huvudsakliga inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagarna
ska vara ska vara inom digitalisering. Förväntade effekter av projekten är att deltagande kvinnor
och män genom projektets insatser stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
Förväntade resultat och effekter av utlysningen:
-

-

Stärkt kompetens inom området digitalisering hos deltagande kvinnor och män.
Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom
kompetensutveckling som utgår från verksamheternas krav och arbetsmarknadens
behov.
Projektets insatser har bidragit till att deltagande små och medelstora företags behov av
arbetskraft och kompetens tillgodosetts.

I ansökan ska anges mål för antal deltagare. Sökanden ska säkerställa att en jämställd fördelning
av medel och insatser görs för kvinnor och män.
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. 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.
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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
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.
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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.
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, funktionshinder, 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 vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 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.
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.
Konkret plan för arbete med horisontella principer.
Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp.
Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.
Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter.
Reviderad budget vid behov.
Redogörelse för mottaget statligt stöd eller stöd av mindre betydelse per företag och
fördelning av projektets kostnader per företag.
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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. 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.
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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.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

10

Bilaga 6

Beslutsdatum
2017-06-01
Diarienummer
2017/00282

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.

Av ansökningsformuläret och utlysningstext 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 1 juni 2017 och stänger 11 september 2017. 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 februari 2018 och senast den 1 april 2018. Maximal projekttid är
2 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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Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
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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Ökade övergångar till arbete och studier
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier.
Svenska ESF-rådet utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Specifikt mål 2.1 för utlysningen är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och
- är unga (15-24 år)
- som erhåller aktivitetsersättning (18-29 år)
- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)
- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller
- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.
Utlysningen pågår mellan 1 juni 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal
projekttid är tre år.

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.
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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.
Utlysningens inriktning
God sysselsättning är en förutsättning för att Sverige ska förbli ett konkurrenskraftigt land med
långsiktigt hållbar tillväxt. Arbetsmarknadsutsikter för Västsverige (Arbetsförmedlingen, 2017)
signalerar att andelen arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar. Insatser inom denna
utlysning ska bidra till att öka sysselsättningen i Västsverige genom att fokusera på individer som
befinner sig utanför arbetsmarknaden. Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som ger långsiktiga
effekter i form av en inkluderande arbetsmarknad för utlysningens målgrupp.
Enligt Konjunkturrådets rapport 2017 har Sverige för närvarande en god tillväxt samtidigt som
sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Däremot har tudelningen mellan det stora
flertalet och de marginalgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden blivit allt tydligare.
Unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrare har i
dagsläget stora svårigheter att finna arbete. Det innebär ett stort antal grupper som idag står långt
från arbetsmarknaden och redan befinner sig i ett utanförskap.
Trots stora utmaningar i regionen finns här stor potential bland invånarna och i den mångfald av
erfarenheter som de inomregionala skillnaderna bidragit med. Genom social inkludering och
samverkan kan man tillvarata kompetens och lärdomar som tidigare inte utnyttjats i tillräckligt stor
utsträckning. En bättre fungerande arbetsmarknad kräver ett mer effektivt tillvaratagande av
förmågor hos till exempel personer med utländsk bakgrund och eller med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.
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.
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Viktiga projektaktörer är Arbetsförmedlingen, kommuner, utbildningsområdets aktörer,
Försäkringskassan och andra berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivet och
aktörer inom den ideella sektorn, t.ex. den sociala ekonomin.
I den aktuella utlysningen finns även 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.
Aktuell utlysning kopplas till mål 2.1 i det nationella socialfondsprogrammet Underlätta
etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för kvinnor och män.
Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som underlättar etablering i arbetslivet
och ökar deltagandet i utbildning för kvinnor och män.
Syftet är att stärka etableringen på arbetsmarknaden. 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 kvinnor och män som hamnar i utanförskap krävs långsiktiga, hållbara och
effektiva strukturer som underlättar en återgång till utbildning eller arbete.
Insatser inom projekten kan även omfatta personer verksamma inom den privata, offentliga och
den ideella sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka målgruppens
etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det kan till exempel handla om medverkan i
metodutveckling eller deltagande i kompetensutveckling som rör en viss metodik inom ramen för
ett projekt. Utbildning för sysselsatta i till exempel handledning och anpassning av arbetets
innehåll och organisering kan ha stor betydelse för arbetsgivares möjligheter att erbjuda arbete
eller praktik.
Förväntade resultat och effekter av projekten inom denna utlysning är:
-

Att de bidragit till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i
arbete eller utbildning.
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Att de bidragit till att minska utanförskapet genom ökad sysselsättningsgrad för kvinnor
och män (18-29 år) som erhåller aktivitetsersättning.
Att de har bidragit till minskade skolavhopp.
Att de har bidragit till en ökad andel behöriga till gymnasiet.
Att de har bidragit till en ökad andel behöriga till högskola.

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. Mall för
förändringsteori.
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.
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.
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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:
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.
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet, och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
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, funktionshinder, 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 vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 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 punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter
Konkret plan för arbete med horisontella principer
Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.
Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter

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

-

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.
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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.

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.
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-

-

-

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.

Av ansökningsformuläret och utlysningstext 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 1 juni 2017 och 11 september 2017.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 februari 2018 och senast den 1 april 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.
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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
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 47 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt 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.
Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
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.
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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Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda –fokus
på kvinnor
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3, Kvinnor
och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
I utlysningen ges möjlighet för projekt att arbeta med att öka övergångarna till arbete och studier för
kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Särskilt fokus kommer att läggas på
insatser som stärker nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor som står utanför
arbetsmarknaden. Aktuell utlysning vänder sig till aktörer inom den privata, offentliga och/eller ideella
sektorn, vilka i sina respektive verksamheter kan bidra till att målgruppen kan komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Utlysningen pågår mellan 1 juni 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal
projekttid är tre år.
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.
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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.
Utlysningens inriktning
Aktuell utlysning ges inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet inom programområde
2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Enligt
investeringsprioriteringen 9.1 ska insatserna riktas till kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i
kombination med t.ex. avsaknad av relevant arbetslivserfarenhet och nätverk, ohälsa,
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, sociala skäl eller språkhinder.
I den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige har sex regionala
utvecklingsbehov identifierats som är kopplade till det nationella programmet. Den aktuella
utlysningen berör främst två av de identifierande behoven. Det första är en mer inkluderande
arbetsmarknad. Inom området prioriteras förutsättningar för individen att etablera sig, återinträda
på eller närma sig arbetsmarknaden efter sin egen förmåga, och även ökad samverkan mellan
aktörer som bidrar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Andra prioriteringar är att
förbygga och motverka diskriminering samt att främja samverkan mellan myndigheter och andra
aktörer för en inkluderande arbetsmarknad.
Det andra identifierade utvecklingsbehovet i den regionala handlingsplanen är en förbättrad
integration. I Västsverige är det angeläget att aktivt främja nyanländas etablering. I
handlingsplanen prioriteras en förbättrad integration genom ökad samverkan mellan aktörer för att
underlätta nyanländas etablering, attitydpåverkan för att motverka diskriminering och främja
mångfald på arbetsmarknaden samt att tillvara ta individers existerande kunskap och kompetens
(Regional handlingsplan för Socialfonden i Västsverige).
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Svensk arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt, efterfrågan på arbetskraft är hög och
sysselsättningen ökar. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i arbetslöshet och
sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda, över olika åldrar och utbildningsbakgrund.
Enligt Arbetsförmedlingens rapport Perspektiv på etableringsuppdraget (2017) har utrikesfödda
en högre arbetslöshet och en lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda oavsett utbildningsnivå.
Samtidigt står utrikesfödda för mycket stora delar av den framtida tillväxtpotentialen av
arbetskraft.
I Västsverige finns det många kvinnor och män som står utanför eller har en svag förankring på
arbetsmarknaden. Det är viktigt att underlätta för dessa grupper att etablera sig, återinträda eller
närma sig arbetsmarknaden. Dessutom är det centralt att män och kvinnor kan ta del av insatser
och stöd för arbetsmarknadsetablering på lika villkor. I samhället finns idag köns- och
familjenormer som påverkar kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden, som skapar
ojämlikheter och olika förutsättningar för män och kvinnor.
Av Arbetsförmedlingens statistik framgår att kvinnor i lägre grad än män har arbete med stöd och i
lägre grad än män har nystartsjobb. Det är särskilt tydligt bland kvinnor födda i ett utomeuropeiskt
land. Kvinnor och män deltar i samma grad i program, men det finns ett behov av insatser och
metoder för att arbeta med exempelvis validering och arbetsmarknadsutbildningar för att fler
utomeuropeiskt födda kvinnor ska nås av relevanta insatser som stöttar dem i att närma sig
arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingens återrapportering 2017, handlingsplan för att fler utrikes
födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete eller studier 2017-2018). Skillnaderna mellan män och
kvinnor syns även i regional statistik från Arbetsförmedlingen för Halland och Västra Götaland. I
Västsverige är det exempelvis en lägre andel kvinnor än män som kommer i arbete och deltar i
arbetsmarknadsutbildningar. Av de som är öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd är det betydligt fler kvinnor än män som varit utan arbete i mer än 24 månader, i
gruppen utrikes födda (statistik från Arbetsförmedlingen, mars 2017).
Enligt Arbetsförmedlingens handlingsplan återstår det mycket att göra för att kvinnor och män ska
ta del av insatser och stöd på lika villkor, inte minst gäller det utrikes födda kvinnors lika
rättigheter och möjligheter att hitta arbete och försörja sig själva. Utifrån ovanstående bakgrund är
det önskvärt att projekten inom den aktuella utlysningen fokuserar på insatser för målgruppen
nyanlända kvinnor och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor.
I den aktuella utlysningen finns även 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.
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Målgrupp
Projekt inom aktuell utlysning ska bedrivas i region Västsverige, som omfattas av Västra
Götalands och Hallands län. Målgrupp för projekten är kvinnor och män (15-64 år) som står
särskilt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och är:
-

nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag,
personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon
kommunplacering,
nyanlända som lämnat etableringsuppdraget, eller
personer som är utrikesfödda och är långtidsarbetslösa eller utanför arbetsmarknaden
(mer än 12 månader).

Särskilt fokus kommer att vara på insatser som stärker nyanlända och/eller utrikesfödda kvinnor
som står utanför arbetsmarknaden.
Förväntade resultat och effekter av projekten
I den aktuella utlysningen efterfrågas projekt som resulterar i att kvinnor och män som står särskilt
långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Särskilt
fokus kommer att vara på insatser som stärker nyanlända kvinnor och/eller utrikesfödda kvinnor
som står utanför arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till aktörer inom den privata, offentliga
och/eller ideella sektorn som kan bidra till de förväntade resultaten.
Förväntade resultat och effekter av utlysningen:
-

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

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

6

Bilaga 6

2017-06-01
2017/00325

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.
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, funktionshinder, 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 vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 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.
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Socialfondens satsningar bör utföras på ett sådant sätt att de så långt som möjligt:
1.
2.
3.

Minimerar sina utsläpp av växthusgaser
Använder sig av förnybar energi
Är energieffektiva

Rent konkret kan det handla om att utforma en miljöpolicy och att ta miljöhänsyn i samband med
resor och i upphandlingar. För att ytterligare främja Europa 2020-strategins klimat- och energimål
rekommenderas projekt att själva beakta insatser kring hållbar utveckling.
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
Konkret plan för arbete med horisontella principer
Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.
Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter
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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. 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
utvärderare 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.
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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.
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.

Av ansökningsformuläret och utlysningstext 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 1 juni 2017 och stänger 11 september 2017. 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 februari 2018 och senast den 1 april 2018. Maximal projekttid är
tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
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Geografiskt område
Projektet ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
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 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
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 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 beredningen av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
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.
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
Ansökningsomgång 2017:2

Prioriteringsmöte 6 dec 2017
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Ärendelista ERUF, Insatsområde 1 - Samverkan inom forskning och innovation
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Sökt
Sökande/Projektnamn belopp
SEK

1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering

1

20201534 Industrial Development
Center West Sweden
AB / ASSAR Industrial
Innovation Arena

Prioriteras.
15 039 659 Projektet ASSAR har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (11 poäng). Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. ASSAR uppfyller prioriteringsgrunderna
mycket väl (76%).

2

20201538 Högskolan Väst /
Reparation och
återanvändning av
metallprodukter genom
additiv tillverkning
(Replab)

Prioriteras.
Projektet Replab har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (10 poäng). Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Replab uppfyller prioriteringsgrunderna
mycket väl (72%).

8 600 000

Summa 23 639 659

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: ASSAR Industrial Innovation Arena
Sökande organisation: Industrial Development Center West Sweden AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

9 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

6 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 7
Ärendenummer 1

Bilaga 7

Ärendenummer 1
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Underlag för prioritering
ASSAR Industrial Innovation Arena
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Sida 1 (16)

Tillväxtverket

Industrial Development Center West Sweden AB
Västsverige
20201534
2017:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2021-04-30
Västra Götaland och Halland
Samtliga kommuner i länen
15 039 659
27 000 000
0
42 039 659
Isabella Fält

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

ASSAR 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.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och adresserar
utmaningarna inom Smart industri (Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och
Testbädd Sverige). Det finns en långsiktighet i satsningen där strukturer för att utveckla och
implementera en bestående arena återfinns i arbetspaketen och en tydlig plan för att skapa en
integrerad miljö som sammanfogar det fysiska och digitala. Ansökan är väl förankrad i regionen,
kopplar an till VG2020 och bedöms vara en strategisk satsning för Västsverige. Arbetspaketen är
behovsstyrda och det finns en flexibilitet att omarbeta insatserna utefter framtida behov hos
deltagande små och medelstora företag, vilket främjar konkret nytta för målgruppen och på sikt
en konkurrenskraftighet nationellt och internationellt. Sökande bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet.

Urvalskriterier

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

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

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

1
X

2

3
X

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 11
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter

Högskolan i Skövde
Gothia Innovation AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund

ASSAR som initiativ startades i juni 2014 under arbetsnamnet Kunskapsdriven industri och tog
sin utgångspunkt i att stärka kringliggande tillverknings- och teknikföretags konkurrenskraft,
genom att säkerställa och öka tillgången till forskningsresultat med stark industrinytta. Under
senare delen av 2014 vidgades projektidén mot en ännu större satsning för att stärka och
adressera kompetensförsörjningsfrågan bland regionens företag, där tillgången till utbildad och
relevant kompetens är särskilt kritisk för att stärka den tillverkande industrins konkurrenskraft
och deras möjlighet att nu och framöver möta befintliga och kommande utmaningar, samt för att
kunna tillvarata de affärsmöjligheter som en ökad digitalisering innebär.
Inledningsvis var det Volvo Group Truck Operations (VGTO), Volvo Car Corporations (VCC),
Gothia Innovation AB (GIAB), Högskolan i Skövde (HIS) och Industrial Development Center West
Sweden AB (IDC) som drev utvecklingen av initiativet tillsammans. Utvecklingsprojektet tog fart
i början av 2015 då en styrgrupp med beslutsmandat från aktörerna och en arbetsgrupp
tillsattes.
Det identifierades en stor potential och möjlighet att etablera en integrerad utvecklingsmiljö i
anslutning till Volvo. Det som utvecklats till innovationsarenan ASSAR sågs som en kritisk
satsning för att nyttja, stärka och komplettera de ingående delarna. Arenan skapar också
förutsättningar för att omvandla de utmaningar som regionens tillverkningsindustri står inför
till möjligheter. Ytterst handlar det om att tillvarata dessa möjligheter för att stärka
konkurrenskraften hos såväl tillverkningsföretag som teknikföretag.
ASSAR adresserar utmaningarna som finns inom Smart industri och där hållbar industriell
utveckling är centralt som begrepp. Hållbarhet är en definitiv konkurrensfaktor som arbetas
igenom i ASSARs fysiska miljö men även då det gäller utvecklingsaktiviteter och erbjudanden.
Företagen håller hög klass på tillverkning och kvalitet men att kunna erbjuda sin kund en hållbar
industri och en hållbar produkt- och tillverkningsprocess kommer att bli allt viktigare och kan
vara den fördel industrin behöver för att bli internationellt konkurrenskraftig. Material
ConneXion, världens första och största materialbibliotek för hållbara materialval och
tillverkningstekniker, är en central del i satsningen och efterfrågan på nya hållbara material ökar
ständigt.
ASSAR utgår från de jämställdhetsarbeten som respektive projektpartner arbetat med tidigare.
Den samlande utgångspunkten är att satsningar på tillväxt, kompetensförsörjning och
innovationer inte kan göras utan ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Här är det viktigt
att betona att de arbeten som genomförts tidigare har utgått från att jämställdhet och mångfald
är ett perspektiv som inte kan tryckas in "ovanifrån", utan måste växa fram som en insikt och ett
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naturligt förhållningsätt underifrån bland medarbetarna. Kunskapen kring jämställdhets- och
mångfaldsfrågor måste dessutom ständigt fördjupas och betonas, så att arbetet lämnar den
mätbara/kvantitativa nyckeltalsnivån och istället berör och förändrar underliggande strukturer
och kulturer. En kontinuerlig kunskapspåbyggnad och kompetensutveckling av
projektmedarbetarna är också nödvändig för att de i sin tur skall kunna arbeta med och förändra
underliggande strukturer och synsätt inom projektets målgrupper.
Inom ramen för projektet kommer även extern kompetens inom jämställdhet- och
mångfaldsfrågor att nyttjas. Såväl IDC, som Högskolan och GIAB har under flera år samarbetat
med Equality Development Center Skaraborg (EDCS). Därmed säkerställs också en naturlig
koppling mellan pågående arbeten hos respektive ingående organisation och arbetet med dessa
frågor inom sökt projekt. ASSAR är en innovationsarena för alla. Tillgängligheten kommer att
säkras utifrån den fysiska miljön, den virtuella miljön men också ur ett
kommunikationsperspektiv.

Omvärld och samverkan

ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av den innovationsmiljö som utgörs av Högskolan i
Skövde och Gothia Science Park. Till grund för det framgångsrika samarbetet i delregionen ligger
ett antal gemensamma projekt och satsningar sedan 2009, som tillsammans bidragit till att
etablera den väl fungerande samverkan som idag kännetecknar Skaraborgsnoden. Satsningen
utvecklar därmed denna samverkan ytterligare, i syfte att noden ska ta ett regionalt ansvar för
att stärka tillverknings- och teknikföretagen.
Följande faktorer samverkar och talar för satsningen Ett starkt engagemang från utvecklingsoch innovationsintensiva företag för att ta sig an nuvarande och framtida utmaningar genom
samverkan:
- Regionen är ledande inom produktionssystem för skärande bearbetning, gjutning och
montering. Bland annat så finns den största produktionsenheten inom AB Volvo placerad
i Skövde, vilket föranlett att fabriken i Skövde nu är Pilot Plant inom strategiska
områden.
- Motorproduktionsutvecklingen inom Volvo Car Corporation leds av VCC i Skövde.
- Det finns ett antal konkurrenskraftiga systemleverantörer i regionen.
En kritisk massa av människor och organisationer som utgör målgrupper för IDC West Sweden
samt Gothia Innovation i deras respektive uppdrag:
- Utveckling av tillverkningsindustrin där IDC samlar en stor andel av regionens
tillverkningsföretag i sina aktiviteter och insatser.
- Utveckling av det regionala näringslivet genom att Gothia Innovation driver en öppen
och högskolenära innovationsmiljö.
Konkurrenskraftig utbildning och forskning:
- Nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning inom
Virtual Engineering vid Högskolan i Skövde, där man tillsammans med befintliga
samverkanspartners ständigt utvecklar utbildningar och når fram till forskningsresultat
med stark industrinytta vilket även är attraktivt för etableringar av nya teknikföretag
och företag inom tillverkande industri.
Strukturer för samverkan, utveckling och innovation:
- Gothia Innovation driver och utvecklar sedan 1998 den högskolenära innovationsmiljön
Gothia Science Park; en av Västra Götalandsregionens strategiska
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-

-

innovationsplattformar. Det finns härmed förutsättningar i form av strukturer och
kompetens för att bygga öppna innovationsmiljöer.
Gothia Science Park Open Arena; en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland.
Syftet är att öka konkurrenskraften i det regionala näringslivet genom att öka dess
innovationsledningsförmåga samt stödja utveckling och innovation i samverkan mellan
företag, offentlig sektor samt akademi.
IDC West Sweden; ett industriellt utvecklingscenter med uppdraget att långsiktigt stärka
konkurrenskraften och lönsamheten för den tillverkande industrin i Skaraborg. IDC ägs i
dagsläget av 153 tillverkande företag.
Material ConneXion; världens första och största bibliotek med hållbara, avancerade
material och tillverkningstekniker är en viktig tillgång i företagens produktutveckling.

En attraktiv plats i ständig förnyelse:
- Gothia Science Park expanderar till att även omfatta fastigheter på det som kallas
Pentaområdet i den västra delen av Volvoområdet, U-hallen, där den fysiska delen av
ASSAR kommer att inrymmas.
- Högskolan i Skövde kommer att bedriva verksamhet i lokaler på området och stärker
därmed en integrerad utbildningsvärdekedja, genom att fysiskt komma närmare och
ytterligare integrera sin verksamhet med t.ex. Volvogymnasiet och Balthazar Science
Center AB. En förstärkt integration av denna värdekedja ger nya möjligheter till att skapa
och vidmakthålla ett teknikintresse hos ungdomar under deras studietid i grundskola
och gymnasium.
Samtlig marknadsföring, media, informationsmaterial, dokumentation och annat material för
spridning kommer sedvanligt att åskådliggöra EU:s och övriga finansiärers medverkan i
projektet.

Koppling till det regionala näringslivet

ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av den innovationsmiljö som utgörs av Högskolan i
Skövde och Gothia Science Park. Assar är ett fornnordiskt namn som härstammar från
engelskans answer och betyder också Den som ger svar.
ASSAR kopplar an till VG2020 och till temat En ledande kunskapsregion och område 2;
Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling kring styrkeområden och möter samtliga
fem prioriteringar under området.
Syftet med ASSAR Industrial Innovation Arena är att på regional nivå möta de globala trenderna
och dess utmaningar som finns identifierade i Smart industri och Made in Sweden 2030, genom
att samtliga aktörer sätter en gemensam agenda kring de utvecklingsområden som måste
prioriteras. Kraven på produktionsutveckling, kompetens, kunskap, snabb produktutveckling
och hög innovationstakt driver branschen att söka bred samverkan och skapa nya allianser för
att nå framgångar i en snabbföränderlig värld. Avgörande för att kunna möta de globala
trenderna och utmaningarna är att utveckla det regionala industriella ledarskapet, där en
förstärkt innovationskraft är avgörande för en ökad konkurrenskraft och utgör också det
övergripande syftet med Innovationsarenan. ASSAR bygger på att ingående aktörer inventerar,
kraftsamlar och effektiviserar de initiativ som finns samlade bland aktörerna redan idag, samt
öppnar upp dessa initiativ mot andra.
För att näringslivet i regionen på ett framgångsrikt sätt ska kunna hantera globaliseringens
utmaningar behövs strukturer, samarbeten och initiativ som främjar små och medelstora
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företag att utveckla innovativa produkter som är konkurrenskraftiga på en global marknad.
Detta betyder således att SMF behöver tillgång till nödvändig kompetens samt samarbeten med
de olika aktörer i innovationssystemet som stöttar deras möjligheter att utveckla
konkurrenskraftiga och innovativa produkter högre upp i den globala värdekedjan. Vidare
skapar också den allt högre förändringstakten ett behov av att förkorta tiden från
kunskapsutveckling till tillämpning för att färdiga produkter ska kunna nå marknaden snabbare.
Genom fysisk samlokalisering skapas inte bara synergieffekter och korsbefruktningar när olika
aktörers frågeställningar och gemensamma beröringspunkter kopplas samman mot forskning,
teknikutveckling, utbildning, och innovation, utan det bidrar också till en ökad konkurrenskraft
och attraktivitet för såväl aktören, det omkringliggande samhället och regionen.
En stark förankring
Den finns en regionalpolitisk ambition att stärka:
- Tillverkningsindustrin avseende såväl stora företag som små och medelstora företag.
- Tillväxt och förnyelse i det regionala näringslivet genom att öka kunskapsinnehållet i
befintliga företag samt genom att stödja tillkomsten av nya kunskapsbaserade företag.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell.

Mål och resultat
Mål

Målsättningen är att integrera befintliga strukturer och verksamheter för kompetensutveckling,
forskning, utveckling och innovation och erbjuda tillverknings- och teknikföretag en
innovationsmiljö i världsklass.
Övergripande målsättningar som adresserar utmaningarna inom Smart industri.
Industri 4.0
- Öka förutsättningar för att digitalisera små och medelstora företag genom hela
värdekedjan
- Ökad kunskap om Industri 4.0 hos små och medelstora företag som ger nya insikter och
leder till kulturförändring.
- Ökat antal små och medelstora företag i projekt och samverkan med stora företag
- Utveckla nya affärsmodeller, värdeflöden och teknik
- Stötta företagen i att dra nytta av de möjligheter som en ökad digitalisering ger
Hållbar produktion
- Positionera nodens företag på en global marknad
- Stärka konkurrenskraften och lönsamheten för tillverkande industriföretag med fokus
på små och medelstora företag
- Attrahera fler företag att delta i aktiviteter kopplade till utvecklings- och
forskningsprojekt
- Tillgodose tillverkningsindustrins behov av konkurrenskraftiga lösningar inom
produktionsteknik genom ett leverantörsekosystem
- Öka kunskapen om cirkulär ekonomi kopplad till nya affärsmodeller
- Ökad produktutveckling med nya materialval
Kunskapslyft industri
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Vidareutveckla strukturer i en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden
Stärka bolagens kunskap och kompetens i digitaliseringsfrågor och cirkulär ekonomi
Ökat antal etableringar av företag med spetskompetens inom Virtual Engineering
Ökad närvaro och etableringar av kunskapsintensiva teknikbolag med en internationell
marknad
Öka antalet tillverkande företag i regionen
Bidra till en mer jämställd och inkluderande rekrytering
Bidra till ett bibehållet teknikintresse hos ungdomar
Visa på kommande/framtida behov av nya kompetensområden
Ökat tillflöde av studenter till Högskolan i Skövde
Ökat tillflöde av akademisk kompetens till teknikföretag och tillverkande industri
Ökad FoU-mognad hos företagen och ökad total FoU-volym bland aktörerna
Ökat deltagande från små och medelstora företag i forskning och innovationsprogram

Testbädd Sverige
- Ökad möjlighet att initiera och driva större internationella forskningsprojekt
- Kommersialisera och industrialisera forskning
- Utveckla såväl en integrerad demonstratormiljö som enskilda demonstratorer, vilka
katalyserar en kunskapsspridning
- Skapa miljöer och infrastruktur för teknikutveckling

Målgrupper

Den primära målgruppen för ASSAR utgörs av regionala små och medelstora tillverknings- och
teknikföretag. Dessa företag ska genom att ta del av och bidra i den öppna innovationsmiljön
ASSAR öka sin konkurrenskraft och nå en hållbar tillväxt genom kunskapsutveckling samt ökad
innovations- och innovationsledningsförmåga. De karaktäriseras av att de har förmåga och vilja
att utveckla och utvecklas tillsammans med andra företag och/eller med akademin. Den primära
målgruppens behov och utmaningar styr utbudet i ASSAR.
Den sekundära målgruppen för ASSAR utgörs av företag och forskningsaktörer vars engagemang
i ASSAR bidrar till att den primära målgruppen små- och medelstora tillverknings- och
teknikföretag får möjlighet att vara i sammanhang, ta del av kunskap och aktiviteter som bidrar
till utveckling. Incitamentet för den sekundära målgruppen att ta del av och bidra i den öppna
innovationsmiljön är att engagemanget bidrar till att de når sina mål, till exempel löser problem
i verksamheten, ökar forskningsanslag. Den sekundära målgruppen står för möjligheter i form
av kompetens, kunskap, nätverk och finansiering.

Förväntat resultat vid projektavslut

Projektet förväntas resultera i en väl fungerande och öppen innovationsarena, ASSAR, som
genom att utgå från Virtual Engineering som styrkeområde, tar regionalt ansvar och stärker
konkurrenskraften bland små och medelstora tillverknings- och teknikföretag. Mer
konkretiserat innebär detta att arenan förväntas, med utgångspunkt i ovan, adressera aktuella
industriutmaningar inom beslutade teknikområden och förstärka strukturerna inom såväl
forskning, utveckling och innovation, som utbildning och kompetensutveckling. Projektet
förväntas dessutom resultera i en fysisk och virtuell miljö som främjar en synergistisk
samverkan mellan små och medelstora tillverknings- och teknikföretag, stora
tillverkningsföretag, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor,
utvecklingscenters, teknikparker och science centers. Samverkan syftar även till att öka
idéflödet och outputen i etablerade och nya utvecklings- och innovationsprocesser, genom att
nya produkter och tjänster demonstreras fysiskt och virtuellt i testbäddar. Vidare skapar arenan
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förutsättningar för att förstärka tillgången till kompetens, genom att erbjuda en integrerad miljö
av utbildningsgivare och avnämare, som tillsammans konkretiserar innehållet i utbildningar
(långa och korta), samt på en övergripande nivå arbetar med att förändra bilden av vad det
innebär att arbeta inom en modern tillverkningsindustri.
De strukturerna som arenan synliggör och förstärker ska även bidra till att fler små och
medelstora företag deltar i utvecklings- och innovationsprocesser, där de också på ett tydligare
sätt kan få tillgång till resultat från pågående forsknings- och utvecklingsprojekt och på så sätt
kan värdera potentialen i och den egna nyttan av dessa resultat. Denna närhet till nya kunskap,
som utvecklings- och innovationsprocesserna skapar, förväntas också leda till ett ökat intresse
att delta i FoU-aktiviteter.
Arenan, som en öppen mötesplats, erbjuder bland annat seminarier, workshops, nätverk och
förväntas också stärka kopplingen mellan akademi och näringsliv. Därmed skapas
förutsättningar för att ytterligare konkretisera innehållet i insatser och inriktningen på
aktiviteter i relation till de teknikområden som selekterats. I förlängningen skapar detta en
industriell utvecklingsagenda som är väl förankrad i industriella behov, samtidigt som den också
möjliggör en stark vetenskaplig utgångspunkt i de aktiviteter som erbjuds. Därtill förväntas
strukturen också skapa en tydligare koppling mellan olika aktörer i Västra Götaland, då den
industriella utvecklingsagendan samtidigt driver fram samarbeten mellan olika aktörer i
utbildnings- och innovationssystemet, för att säkerställa att rätt fråga adresseras av relevant
aktör. Här är pågående samarbeten mellan teknikparker, lärosäten och utvecklingscenter viktiga
strukturer att knyta an till.
Projektet förväntas även att resultera i en ökad kunskap kring hur denna typ av arenor bör
utvecklas för att skapa en långsiktigt hållbar struktur för utbildning, forskning, utveckling och
innovation. Satsningen förväntas därmed även bidra till en ökad kunskap kring hur en fysik och
virtuell miljö utvecklas över tid och hur dess fortlevnad efter avslutad finansiering kan säkras.
Inom ramen för detta kommer pågående samarbete mellan teknikparkerna i Västra Götaland
även bidra med ökad kunskap kring hur affärsmodeller kan utvecklas kring de
demonstratorer/testbäddar som finns.

Förväntade effekter på lång sikt

De aktiviteter som föreslås i projektet förväntas bidra till ett antal långsiktiga effekter inom olika
områden. På en övergripande nivå förväntas den öppna innovationsarenan leda till en förstärkt
samverkan mellan olika aktörer (små och medelstora tillverknings- och teknikföretag, stora
tillverkningsföretag, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor,
utvecklingscenters, teknikparker och science centers), där den primära målgruppen (små och
medelstora tillverknings- och teknikföretag) drar nytta av strukturen för att stärka sin förmåga
att konkurrera på en globaliserad marknad, med nya krav på exempelvis teknikinnehåll,
materialval och digitala tjänster. Nedbrutet innebär detta att företagen har en god tillgång till
industrirelevant kompetens på olika utbildningsnivåer, har en god kompetenskvarvaro och
bemöter kompetensurbaniseringen till andra expansiva regioner, testar och utvecklar nya
hållbara produkter och tjänster i testbäddar baserade på forskningsresultat, samt deltar i ännu
större antal och omfattning i nationellt och internationellt finansierade FoU-aktiviteter.
Vidare förväntas projektet leda till en förstärkt kunskap och större färdigheter inom tekniker,
metoder och tillämpningar av Virtual Engineering. På så sätt förstärks den primära målgruppens
möjligheter i relation till nydigitalisering av svensk industri, samtidigt som Högskolan i Skövde
skapar förutsättningar för en ökad forskningsfinansiering och möjlighet att initiera och driva
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större forskningsprojekt. Dessa tillsammans förväntas också leda till en ökad kommersialisering
av forskningsresultat, bland befintliga och nyetablerade teknikföretag, givet att strukturen
katalyserar efterfrågan av Virtual Engineerings-baserade produkter och tjänster, samtidigt som
den primära målgruppen lyft sin kompetens inom området och därmed förväntas kunna ställa
större krav på denna typ av produkter och tjänster. Dessa produkter och tjänster är dessutom
kritiska för att skapa och katalysera ett leverantörsekosystem som kan tillgodose
tillverkningsindustrins behov av konkurrenskraftiga lösningar inom valda teknikområden.
Därtill förväntas projektet skapa en förstärkt kunskap om det övergripande
innovationssystemet, där olika aktörers roller och erbjudanden blir tydliggjorda. Många små och
medelstora tillverknings- och teknikföretag saknar idag en fördjupad kunskap om de
möjligheter som innovationssystemet öppnar upp för. Särskilt intressant är att synliggöra
strukturer och möjligheter som innebär att dessa företag väljer att följa pågående kunskaps- och
teknikutveckling och omsätter dessa i nya, egna affärsmöjligheter. Detta förväntas på sikt skapa
nya affärer för företagen, där de utöver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete för att kapa
kostnader, också ges bättre möjlighet att arbeta med att diversifiera sina affärsintäkter. Redan
idag finns goda exempel där företag, som genom att närma sig innovationssystemet, hittar nya
möjligheter, genom att exempelvis introducera forskningsresultat i produkt- eller
produktionsnära sammanhang, väljer andra material i sina produkter, eller breddar sitt
produktsortiment genom att nya affärsmöjligheter knytas i samband med workshopar, nätverk
eller kompetensutvecklingsinsatser.
I ett bredare perspektiv ser vi också att den fysiska miljön kan förväntas bidra till att förändra
och konkretisera bilden av vad det innebär att arbeta inom ramen för en modern
tillverkningsindustri, samt vilken typ av frågor som en tekniker eller ingenjör kan förväntas
arbeta med. Det finns i dagsläget en relativt bred men föråldrad bild av svensk industri, vilken
negativt påverkar tillströmningen till relevanta utbildningar på såväl gymnasie- som
högskolenivå. Om svensk industri skall klara ett kommande kompetensbehov behövs en ökad
tillströmning till dessa utbildningar och därför är den förutfattade bilden kritisk att förändra.

Organisation och genomförande
Projektorganisation

ASSAR är en öppen innovationsmiljö som samlar flera aktörer och deras uppdrag. Detta ställer
krav på strategiska direktiv som är väl förankrade och kommunicerade i respektive aktörs
verksamhet. Strukturen för projektorganisationen ska bidra till att möta dessa krav och på det
sättet skapa förutsättningar att nå mål och syfte med ASSAR.
Strategisk styrgrupp innovationsmiljön ASSAR
Projektet har en strategisk styrgrupp som sammanträder kvartalsvis. Styrgruppen har till
uppgift att säkerställa att ASSAR:s strategier och mål stöds av och stödjer de ingående
aktörernas strategier och mål. Den strategiska styrgruppen utgörs av representanter från:
- Gothia Innovation AB
- IDC West Sweden AB
- Högskolan i Skövde
- AB Volvo
- Volvo Cars
- Näringslivschef Skövde kommun
- Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
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- Projektledare ASSAR Industrial Innovation Arena (Sammankallande)
Protokoll från den strategiska styrgruppens sammanträden kommuniceras till respektive aktörs
representant i den operativa styrgruppen.
Operativ styrgrupp innovationsmiljön ASSAR
Projektet har en operativ styrgrupp som utgörs av områdesansvariga vid respektive ingående
verksamhet. Den operativa arbetsgruppen sammanträder månadsvis och har till uppgift att
utifrån uppsatta strategier för den egna verksamheten och för ASSAR skapa innehållet i
satsningen samt besluta om att tillsätta resurser i arbetsgrupper. Den operativa styrgruppen
utgörs av funktioner och representanter från:
- Innovationsprocessledare, Gothia Innovation AB, Gothia Science Park Open Arena
- Affärsutvecklare, Gothia Innovation AB, Gothia Science Park Inkubator
- IDC West Sweden AB
- Högskolan i Skövde
- Projektledare Assar Industrial Innovation Arena (sammankallande)
Mötesnoteringar från den operativa styrgruppens sammanträden ligger till grund för
rapportering av verksamheten i ASSAR och ska distribueras till samtliga ingående aktörer.
Verksamhetsledare/projektledning
Arenaansvarig säkerställer god ledning, styrning och uppföljning av daglig verksamhet inom
samtliga arbetspaket och koordineringen av dessa inom Arenans verksamhet. Avrapportering
till Styrgrupp och Management grupp samt att ta med uppdrag från dessa lednings forum och
implementera detta i det dagliga arbetet.
Arbetsgrupper
Projektet har, utöver ovanstående styrgrupper, arbetsgrupper som utformas efter aktuellt
behov.
Referensgrupp
En referensgrupp bestående av strategiskt utvalda personer kommer att bildas och knytas till
projektorganisationen.
Ekonomiansvarig är ekonom på IDC West Sweden. Ekonomifunktionen har ansvarat för flera
utvecklingsprojekt finansierade av bland annat; ERUF, ESF, VGR, SKF, Vinnova, enskilda
kommuner mfl. IDCs affärssystem är helt anpassat för projektredovisning.

Arbetssätt

ASSAR Industrial Innovation Arena innehåller nio arbetspaket som tillsammans skapar
förutsättningar för att möta de globala trenderna och dess utmaningar identifierade i Smart
industri utifrån; Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.
Satsningen fokuseras på nedanstående teknik- och ämnesområden:
- Produktionsutveckling
- Automationsutveckling
- Tillverkningsprocesser
- Logistik
- Människan i produktionen
- Elektromobilitet
- Underhåll
- Digitalisering
- Hållbara material
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Produktutveckling
Affärsmodellsinnovation och cirkulär ekonomi

De nio arbetspaketen är:
- Fysisk miljö
- Virtuell/digital miljö
- Konsortium och samarbeten med kompletterande parter
- Events
- Kompetensförsörjning
- Forskning och utvecklingsprojekt
- Nätverk
- Strategisk utveckling och integration av arbetssätt och erbjudanden
- Marknadsföring
EDCS resurscentra för jämställdhet och mångfald kommer också fortsättningsvis vara ett viktigt
stöd till aktörerna i arbetet med jämställdhetsintegrering av arbetssätt och i den fysiska miljön
som helhet.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning
AP 1 Fysisk miljö

Seminarier, spridningskonferenser,
lärandegrupper och erfarenhetsutbyte
Fysisk infrastruktur med
demonstratorer, testbäddar samt öppna
och slutna mötesytor.
Skapa en innovativ och öppen fysisk
miljö.

Utveckling och
implementering av den
fysiska miljön
Strukturer för
säkerhetsarbetet i den
fysiska miljön.
Långsiktig utvecklingsoch driftplan för ASSAR
AP 2 Virtuell/digital
miljö
Upphandla och
implementera ITinfrastruktur
Utveckla och
implementera en
virtuell/digital lärmiljö
Utveckla och
implementera en
virtuell/digital miljö
AP 3 Konsortium och
samarbeten med
kompletterande parter
Strukturer för strategiska
samarbeten
Skapa strategiska
samarbeten
Omvärldsbevakning
AP 4 Events

2018-01-01 2020-10-31

9 230 386

Implementera strukturer för att
kvalitetssäkra den fysiska miljön och
möjliggöra kompetensutveckling.
Utvecklingsplan för ASSAR för att
säkerställa en hållbar verksamhet.
Skapa en integrerad miljö som möjliggör
och sammanfogar det fysiska och digitala.
Säkerställa en hållbar och funktionell ITinfrastruktur.

2018-01-01 2018-06-30

350 000

2018-05-01 2020-09-30
2018-01-01 2020-10-31
2018-01-01 2018-10-31

750 000

Tekniska lösningar, metoder och
strukturer för en virtuell/digital lärmiljö.

2018-03-01 2019-12-31

450 000

Metodutveckling och arbetsmodell för att
ta fram koncept för VR-produktion.

2018-05-01 2020-10-31

1 100 000

Positionera ASSAR som en industriell
innovationsarena internationellt,
nationellt och regionalt genom
strategiska samarbeten.
Skapa strategiska samarbeten, inventera
och analysera befintliga nätverk med
avseende på nytta.
6 nya samarbeten med aktörer i
innovationssystem per år, 3 nationella
och 3 internationella.
Bevaka teknik-, utvecklings-, branschoch samhällstrender som påverkar
målgruppens förutsättningar.
Skapa strukturer för och förutsättningar
till målgruppsaktiviteter och events.
Synliggöra miljön för såväl målgruppen
som det omgivande samhället.
10 produktionsrelaterade seminarier.

2018-03-01 2020-11-30

1 781 795

2018-03-01 2020-11-30

300 000

2018-04-01 2020-11-30

1 131 795

2018-03-01 2020-11-30

350 000

2018-01-01 2020-12-31
2018-02-01 2020-11-30
2018-02-01 2020-11-30

8 697 944

2018-02-01 2020-11-30

1 639 657

Inspiration genom besök
i miljön
Omvärldskunskap och
ökad förståelse genom
behovsstyrda seminarier
Fördjupad ämneskunskap 10 öppna workshops. Fördjupning i
genom öppna workshops specifika och avgränsade områden.
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Aktivitet

Beskrivning

Behovsbaserad fördjupad
kunskap genom slutna
workshops
Strukturer för
kompetensutveckling
Idégenerering och ökad
innovationsförmåga
genom workshops - Open
innovation
Omvärldsbevakning

8 slutna workshops för företag att
utveckla idéer och ny kunskap, med
andra företag och/eller akademi/institut.
Kompetensutvecklingsinsatser för
målgruppen, ex. seminarier.
8 öppna workshop genom att använda
väl beprövade processer, verktyg och
metoder från Gothia Science Park Open
Arena och Material ConneXion.
Bevaka teknik-, utvecklings, bransch- och
samhällstrender som påverkar
målgruppens förutsättningar.
Långsiktigt säkerställa
kompetensförsörjning och hög
kompetensnivå hos industrins och
teknikföretagens medarbetare.
Säkerställa kompetensförsörjning genom
att aktivt driva frågorna om framtidens
kompetens.
Strategier för att säkerställa
kompetensen inom definierade teknikoch ämnesområden hos industri- och
teknikföretagen,
kompetensutvecklingsinsatser mm.
Implementera strukturer för
behovsdrivna forsknings-, utvecklingsoch innovationsprojekt med hög affärsoch verksamhetsnytta.
Öka företagens möjlighet att utvecklas
genom stödstrukturer i
innovationsmiljön.
Utveckla och värdera idéer till
genomförbara projekt.
Coachning till individuella projekt
(förbättringsprojekt) och
samverkansprojekt av utvecklings-,
forsknings- och innovationskaraktär.
Definiera och implementera strukturer
för nätverk för målgruppen.
Sammanföra individer utifrån deras
professioner.
Sammanföra individer från företag
utifrån företagens karaktär och/eller
utmaningar.
Utveckling och implementering av
strukturer som sammanför de ingående
aktörernas verksamheter i integrerade
erbjudanden samt bidrar till att öka

AP 5
Kompetensförsörjning
Strategisk
kompetensförsörjning utbildningsvärdekedja
Strategisk
kompetensförsörjning utbildningssamarbeten
AP 6 Forskning-,
utvecklings- och
innovationsprojekt
Behovs- och
möjlighetsanalys
Idéutveckling
Coachning i projekt från
start till
implementation/spridnin
g
AP 7 Nätverk
Funktionsnätverk, 4
ggr/år
Samarbetsnätverk, 4
ggr/år
AP 8 Strategisk
utveckling och
integration av
arbetssätt och
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Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2018-03-01 - 1 489 657
2020-11-30
2018-03-01 2020-11-30
2018-02-01 2020-11-30

1 789 657

2018-01-01 2020-11-30

250 000

2018-01-15 2020-11-30

1 001 795

2018-01-15 2020-11-30

470 897

2018-01-15 2020-11-30

530 897

2018-02-01 2020-11-30

10 370 308

2018-02-01 2020-11-30

1 661 837

2018-02-01 2020-11-30
2018-03-01 2020-11-30

1 388 554

2018-03-01 2020-11-30
2018-03-01 2020-11-30
2018-03-01 2020-11-30

1 056 567

2018-01-01 2020-12-31

1 602 499

1 549 657

7 319 917

528 283
528 283
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Aktivitet

Beskrivning

erbjudanden

effekten av gjorda insatser.

Demonstratorer som
verktyg för ökad
tillämpbarhet och
spridning av resultat
Värdekedjor till och
strategier för beslutade
teknikområden.
Utvecklingsplan för ökad
kunskapsöverföring
mellan stora företag och
SME
Integrerad
utbildningsvärdekedja

Användning av demonstratorer som
bärare av behov, utmaningar och
kunskap.

2018-01-01 2020-11-30

500 000

Skapa värdekedjor och strategier för en
riktad kommunikation av och ett
relevant innehåll i ASSAR.
Utvecklingsplan för forskning, utveckling,
innovation och utbildning, inom
tillverkning och inom teknikutveckling.

2018-01-01 2018-12-31

200 000

2018-01-01 2019-12-31

400 000

Vidareutveckla strukturer i en integrerad
utbildningsvärdekedja med kända
mervärden.
Kartlägga befintliga etableringsprocesser
med avseende på ansvar och målgrupp.
Ta fram nya strukturer och arbetssätt för
ASSARs roll i nyetableringsprocesser.
Synliggöra och positionera ASSAR som en
öppen innovationsmiljö för forskning,
utveckling och innovation.
Kommunikationsstrategi och
kommunikationsplan för ASSAR.
Utifrån kommunikationsplan
marknadsföra ASSAR.
Kommunicera aktiviteter, trender,
resultat etc till målgruppen.
Utveckla kommunikationsplattformar för
ASSAR, t.ex webbsida.
Extern löpande utvärdering.

2018-01-01 2019-12-31

200 000

2018-01-01 2019-12-31

302 499

2018-01-01 2020-12-31

1 662 217

2018-01-01 2018-04-30
2018-01-01 2018-12-31
2018-01-01 2018-12-31
2018-01-01 2018-06-30
2018-01-01 2020-12-31
2021-01-01 2021-04-30

150 000

Nyetableringar

AP 9 Marknadsföring
och kommunikation
Kommunikationsstrategi
och Kommunikationsplan
Marknadsföring
Kommunikation
Kommunikationskanaler
Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete

Avslutningsarbete, slutrapport.

Startdatum - Kostnad
Slutdatum

500 000
612 217
400 000
1 961 794
0

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
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Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner
Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Värde
200
100
60
200

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

2018
4 273 500
2 910 000
600 000
3 350 000
2 738 544
13 872 044
13 872 044
13 872 044

2019
4 358 970
2 910 000
600 000
3 350 000
2 793 315
14 012 285
14 012 285
14 012 285

2020
4 446 149
2 910 000
600 000
3 350 000
2 849 181
14 155 330
14 155 330
14 155 330

Totalt
13 078 619
8 730 000
1 800 000
10 050 000
8 381 040
42 039 659
42 039 659
42 039 659

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Skövde kommun
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2018

2019

2020

4 949 628
2 474 814
1 484 888
8 909 330
8 909 330

4 999 666
2 499 833
1 499 900
8 999 399
8 999 399

5 050 706
2 525 353
1 515 212
9 091 271
9 091 271

2020

2019

2018

Totalt
15 000 000
7 500 000
4 500 000
27 000 000
27 000 000

Stöd
Finansiering
EU-medel

5 064 059

5 012 886

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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35,77%
35,77%
64,23%
0,00%

4 962 714

Totalt
15 039 659

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 7

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv
tillverkning (Replab)
Sökande organisation: Högskolan Väst
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

4 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 7
Ärendenummer 2

Bilaga 7

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv
tillverkning (Replab)
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Sida 1 (12)

Tillväxtverket

Högskolan Väst
Västsverige
20201538
2017:2
Samverkan inom forskning och innovation
Främja företagsinvesteringar inom forskning och
innovation och utveckla kopplingar och
synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre
utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling,
tekniköverföring, social innovation,
miljöinnovation, offentliga tillämpningar,
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen
innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning,
pilotverksamhet, tidiga
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och
förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig
möjliggörande teknik och spridning av teknik för
allmänna ändamål
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2021-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland
8 600 000
6 900 000
6 000 000
21 500 000
Thanos Pinakas

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att vidareutveckla forskningsmiljön på Produktionstekniskt Centrum i
Trollhättan med fokus på additiva tekniker och återtillverkning. Fem demonstratorprojekt
kommer att genomföras i nära samverkan med regional industri och nationella
forskningsmiljöer. Projektets ekonomiska tyngd ligger på ett antal forskningstjänster på
Högskolan Väst, Chalmers och företaget GKN samt på förbrukningsmaterial som ska användas i
redan befintlig labbutrustning.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning

Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Projektet bör ses som ett komplement till en
serie av tidigare regionafinansierade insatser som avsett att stärka Produktionstekniskt
Centrum som ett nationellt etablerat forskningsnav inom produktionsteknik. Den etablerade
samverkansstrukturen med Chalmers och Swerea-IVF avspeglar den regionala kraftsamlingen
inom området och stärker därmed insatsernas långsiktiga effekter. Faktumet att projektet
bygger vidare på tidigare strukturer medför samtidigt en låg förnyelsegrad, det saknas inslag
som kan tillföra någon form av strukturändringar. Sökande organisationen bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte
direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

Urvalskriterier

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 10
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1
X

2

X
X

3

Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart

Chalmers Tekniska Högskola AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund

En av mänsklighetens största utmaningar är minskad miljöpåverkan och resursförbrukning.
Tillverkningsindustrin i Västra Götalandsregionen är miljöbelastande men genom additiv
tillverkning (AM) kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas.
Produktion med AM förväntas signifikant öka såväl regionalt, nationellt och internationellt och
påverka både leverantörskedjor och affärsutveckling. Det valda tillämpningsområdet
återtillverkning, d.v.s. att bygga om eller reparera felbearbetade/ utslitna eller skadade delar är
under stark utveckling. En stor utmaning i detta sammanhang är att minimera
resursförbrukning och miljöpåverkan. En annan stor utmaning är en transformation av
leverantörskedjorna där återtillverkning är integrerat i hela produktframtagningsprocessen
vilket förutsätter en digitaliserad produktionskedja. Digitalisering vid AM möjliggör även att
företag kan producera på efterfrågan med noll lager, eftersom mönster kan lagras i digitala
arkiv. Tekniken möjliggör såväl tillverkning och återtillverkning på plats med en design som kan
ha skapats tusentals kilometer bort och skickas elektroniskt. Produkterna kommer därmed att
tillverkas/modifieras i satsstorlek enligt kundens individuella krav. Denna anpassning av
produkten integrerar kunden så tidigt som möjligt i värdekedjan. Återtillverkning innebär även
att kunden, som äger den fysiska produkten, kommer att integreras i värdekedjan vilket öppnar
upp för nya affärsmodeller där nya tjänster erbjuds som funktionalitet och tillgång snarare än
produktägande. Återtillverkning är högintressant för många industrisektorer, inte minst för
regionens flyg- och bilindustri eftersom tekniken möjliggör att hela produkt- och
materiallivscykeln kan betraktas. Återtillverkning kan därmed signifikant öka
resurseffektiviteten för hela produktlivscykeln. Genom att behålla komponenter och deras
ingående material i bruk under längre tid kan även betydande energivinster göras och
betydande utsläpp till luft och vatten (t.ex. CO2 och SO2) undvikas. Förutom miljöfördelar ger
återtillverkning goda möjligheter för skapandet av högkvalificerade jobb och ekonomisk tillväxt.
Såväl flyg- som bilindustrin, liksom många andra industrisektorer, har identifierat AM och
återtillverkning som en nyckelteknologi för att möta framtida miljö och kostnadsmål. Projektet
är en del av en strategisk plan för den nationella AM-arenan och kompletterar mycket väl
projekt som Prosam, 3D-Print och 3D-PrintPlus inom vilka en strategisk forskningssamverkan
mellan Högskolan Väst och Chalmers har byggts upp. En viktig del i den nationella arenan syftar
till att utveckla en gemensam plattform med Högskolan Väst och Swerea inom
pulverbäddsteknik med laser (SLM), som är en del av detta projekt. Projektet är även en
värdefull uppföljning till MapLab där en strategisk internationell rekrytering av forskare till
Produktionstekniskt Centrum (PTC) har genomförts och laboratorier har byggts upp. Inom
produktionsteknik är till övervägande del män verksamma.
Projektet verkar för Högskolan Västs mål om jämställd fördelning och arbetar aktivt för att öka
andelen kvinnor i teknikområdet. I all verksamhet som bedrivs på PTC ska likabehandling gälla
som en naturlig del i arbetet med att nå högre forskningsresultat. Projektet är förankrat inom

Sida 3 (12)

Tillväxtverket

Högskolan Väst, Swerea-IVF och Chalmers. Projektet är även förankrat inom industrin (ex GKN,
Brogrens, Tooltec), Vinnova, Innovatum, IUC Väst och från representanter för tre nuvarande
strategiska innovationsprogram samt ett 30-tal organisationer.

Omvärld och samverkan

RepLab är strategiskt placerat för inte överlappa med forskningsprojekt och ska ses som en
plattform mot industriell implementering av resultat. Två pågående Vinnova-finansierade
projekt arbetar fram en forskningsfärdplan för additiv tillverkning i metall. RepLab är väl
koordinerat med dessa färdplaner och med övriga initiativ. Återtillverkning med additiv
tillverkning är ett viktigt tillämpningsområde som strategiskt identifierats av den nationella AMarenan och där Högskolan Väst har en koordinerarande roll. Det finns ett antal större regionala
satsningar inom AM med stöd från strukturfonder och regioner via Nobel Science Park och
Karlstad Universitet förutom de som bedrivs av Högskolan Väst och Chalmers. Dessa
plattformssatsningar är väl koordinerade och kompletterar RepLab. Chalmers har som
projektledare för det Vinnova-finansierade nationella kompetenscentret inom additiv
tillverkning CAM2 (med Högskolan Väst och Swerea som projektparter), god insyn i pågående
FoU-projekt inom landet.
Ett av målen för den nationella AM arenan är att erbjuda "open innovation" i en högklassig testoch demonstratormiljö. RepLab är en viktig del inte minst för att erbjuda små och medelstora
företag (SMF) en mötesplats med universitet, institut, och andra företag för att identifiera och
tillvarata de möjligheter som finns inom AM och återtillverkning. En plan inom Horisont 2020,
"Framtidens Fabriker 2020" belyser AM som en avancerad nyckeltillverkningsprocess med ett
brett applikationsutbud, inklusive dess potential för att stödja en hållbar miljö för tillverkning.
AM har inom ett antal internationella strategiska forskningsagendor identifierats som en
prioriterad teknik för högvärdesprodukter och avancerad tillverkning. I USA har Additive
Manufacturing Innovation Institute (NAMII) bildats i syfte att införa AM inom industrin för att
stärka tillverkningsekonomin. Nationellt har flera Vinnovafinansierade innovationsprogram
(SIO Lighter, SIO Metalliska material och SIO Produktion) identifierat AM som ett nyckelområde.
Området återtillverkning har specifikt lyfts fram som ett strategiskt område inom Horisont 2020
och ett europeiskt nätverk har byggts upp för att koordinera detta område. Nätverket har
identifierat ett antal industriella utmaningar inom området. Exempelvis att återvinningsföretag
står inför lönsamhetsutmaningar och tillverkningsföretag står inför såväl processutmaningar
som utmaningar hur effektiv reparation/ombyggnad skall åstadkommas.
Tre stora tillverkningstekniska FoU utmaningar är urskilda: 1) Affärsmodeller för
återtillverkning 2) Design for återtillverkning 3) Tillverkningsprocessernas förutsättningar
RepLab fokuserar på samverkan mellan forskningsutförare och näringslivet inom ramen för den
tredje utmaningen. Genom att samla, studera och dela med sig av bästa praxis för olika
branscher skapas verktyg för lönsam och resurseffektiv additiv tillverkning. Högskolan Väst har
beviljats medel från KK-stiftelsen där målet är att skapa en forskningsmiljö i världsklass inom
produktionsteknik. I denna plan har AM identifierats som ett nyckelområde. Samtliga pågående
projekt med Västra Götalandsregionen och/eller regionalfondsfinansiering (MoRe, Prosam,
MapLab, 3DPrint, 3DPrintPlus) skapar en mycket värdefull plattform och bidrar till ett
industriellt nätverk som möjliggör att forskningsresultat från projektet och den kunskap som
har genererats, kan spridas och nyttiggöras inte bara i regionens företag utan även nationellt.
PTC driver flera utvecklingsprojekt. Samverkan och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan
dessa projekt och dess partners. Att projektet finansieras av ERUF kommer att kommuniceras
via hemsidor, via märkning med logotyp, via träffar med det regionala näringslivet samt på
nationella och internationella möten, konferenser och via publikationer.
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Koppling till det regionala näringslivet

Brist på lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för företag i Västra Götaland. En
av förutsättningarna för att SMF ska kunna växa är att de satsar på strategisk rekrytering inom
områden som möjliggör ökad effektivisering, ökad globalisering och ett effektivare
resursutnyttjande. Digitalisering och additiv tillverkning är exempel på strategiskt identifierade
områden för att regionens företag skall kunna bibehålla och öka sin konkurrenskraft gentemot
låglöneländer. Uppsökande verksamhet och workshops i samverkan med IUC Väst och
Innovatum kommer att vara en del i projektet. Under projektets första kvartal kommer såväl
strategiska partners som demonstratorprojekt att definieras för projektets genomförande. En
redan identifierad central partner för projektet är GKN Aerospace. GKN är Fyrbodals största
högteknologiska företag och därmed en viktig del i en vision där Västra Götalandsregionen är en
högteknologisk region med ett kraftfullt kluster av avancerade företag. Exempel på andra
strategiskt identifierade företag är Brogrens Industries och Tooltec som är legotillverkare och
underleverantörer till flygindustrin. Det valda tillämpningsområdet AM och återtillverkning är
strategiskt viktigt för dessa företag och deras tre affärsområden Aerospace, Gas turbines och
Parts. Kompetensutveckling inom dessa områden är en förutsättning för fortsatt tillväxt
eftersom AM identifierats som en nyckelteknologi, exempelvis för Brogrens viktigaste kunder
GKN Aerospace och Siemens Turbomachinery. AM teknologin är även identifierats av Tooltecs
kunder (gasturbinsektorn, flyg- och rymdindustrin, bilindustrin och offshoreindustrin) som en
framtida nyckelteknologi.
Projektet kommer att genomföras vid PTC i Trollhättan, Chalmers i Göteborg och vid SwereaIVF, Mölndal. PTC är en öppen arena där akademi, institut och företag inom främst
Fyrbodalsområdet samarbetar med forskning och teknisk utveckling. Verksamheten vid PTC har
väl etablerade kopplingar till regionens företag och samarbetena inom AM ligger i dagsläget
idémässigt väl framme jämfört med omvärlden. Målet är att PTC skall ha en central roll inom AM
och regionens utveckling inom området för att lyfta teknikhöjden och leveransförmågan bland
regionens SMF och göra dem kapabla att leverera till högteknologiska storföretag såsom GKN.
Inom flygindustrin har ett kluster etablerats som består av ett antal kompetenta leverantörer av
högteknologiska produkter med ny funktionalitet, prestanda och nya material. Inom klustret
deltar man aktivt i produktutveckling av större system i samverkan med kundföretag och
forskningsutförare. Det högteknologiska klustret består dels av SMF som utvecklat ny kapacitet
och dels av nystartade spinn-off företag men också av spinn-out företag från existerande
verksamheter som får en bredare marknad som fristående tillverkare. Detta kluster kommer av
vara ett viktigt nätverk för såväl genomförande som resultatspridning. Innovatum och IUC Väst
har centrala roller i att öka nyttiggörandet av resultat som kommer fram i projektet. Innovatum
arbetar specifikt för att sprida tillämpliga forskningsresultat till det regionala näringslivet i syfte
att stärka de tillverkande företagens konkurrenskraft inte minst SMF i regionen. Förutom
Innovatum och IUC Väst kommer Swerea-IVFs nätverk att användas som plattform för
nyttiggörande och spridning av resultat. Innovatum och Swerea-IVF kommer även ha en central
del i att både engagera företag i de planerade pilotprojekten och för att stämma av att arbete och
resultat ligger väl i linje med de regionala företagens behov. IUC Väst engageras i identifierandet
av projektpartners inom Fyrbodal. IUC Väst har som uppdrag att ge rådgivning, information och
stöttning i utvecklingsprojekt och kompetensförsörjningsprogram i Fyrbodal. Specifikt
fokusgruppen inom produktion kommer att ha en viktig roll i detta arbete.

EU:s strategi för Östersjöregionen

VINNOVA är prioritetskoordinator inom området innovation i Östersjöstrategin och ser positivt
på att PTC samarbetar med andra starka forsknings- och innovationsmiljöer i Östersjöregionen.
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Vinnova ser också potentialen för att stärka innovationsprocesser, kompetensförsörjning och
kunskapsförstärkning inom produktionsteknik för tillverkande företag i hela makroregionen
(Östersjöregionen). Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med etableringen av en långsiktig,
internationell forskningssamverkan med världsledande forskningsmiljöer. Projektet RepLab
kommer att utgöra en viktig del i detta fortsatta samarbete med kunskapsöverföring till
regionens verkstadsindustri, inklusive SMF som i hög grad integreras i projekt och nätverk såväl
nationellt som internationellt.

Mål och resultat
Mål

Syftet med projektet är att utveckla samverkan med, och spridning av forskningsresultat till
regionens SMF. Detta ska ske genom att bygga upp en regional forskningsresurs vid PTC inom
återtillverkning med hjälp av additiv tillverkning (AM) till en sådan storlek och kvalité att det
möjliggör deltagande av i internationella forskningsramprogram av både lärosäten och SMF.
Projektet ska arbeta mot följande tre mål: 1) genomföra fem demonstratorprojekt för att
leverera teknologier för AM och återtillverkning. Demonstatorprojekten ska höja kompetensen
inom AM och återtillverkning hos deltagande företag för att öka den globala konkurrenskraften
och skapa nya arbetstillfällen 2) utvecklad samverkansmodell med Swerea-IVF och omgivande
företag inom AM 3) öka den externa forskningsfinansieringen. Projektet är en del mot visionen
att skapa en världsledande position för svensk industri inom AM i metall. En position som driver
innovativ produktutveckling och tillverkning och som stöder svensk reindustrialisering genom
en ekonomisk, miljömässig och socialt långsiktig hållbar utveckling. Högskolan Väst, Chalmers
och Swerea ska åstadkomma detta genom att skapa en konkurrenskraftig infrastruktur som
erbjuder "open innovation" i en högklassig test- och demonstratormiljö. Projektet är en viktig
del i att realisera denna vision.

Målgrupper

Små och medelstora underleverantörer, SMF (såväl utrustnings- som komponenttillverkare)
inom flyg- och rymdindustrin är projektets primära målgrupp. Framtida krav, funktioner och
prestanda från stora högteknologiska kunder (t. ex GKN Aerospace, Saab Aerostructures eller
RUAG Space) används som målbild. Dessa regionala underleverantörer får en möjlighet att delta
i forsknings- och utvecklingsprojekt där de med stöd av forskningsinstitut och akademi får hjälp
att utveckla sin kapacitet och innovationsförmåga inom området AM i metall. Företag inom flygoch rymdindustrin har valts som primär målgrupp för att flygföretagen i Sverige står för en
direkt omsättning på 20 miljarder kronor per år. En kraftig expansion av handel och turism på
världens tillväxtmarknader gör att denna omsättning förväntas växa signifikant vilket ger en
tillväxtpotential för regionens SMF inom detta område. Kännetecknande för Västsverige är ett
antal starka globala aktörer inom tillverkningsindustrin.
Styrkan i regionens komponenttillverkning är förutom flyg- och rymdindustrin,
produktsegmenten bilkomponenter och precisionsdetaljer. Denna tillverkande industri utgör en
sekundär målgrupp. Exempel på denna sekundära målgrupp är nyckelkomponenttillverkare,
slutprodukttillverkare, samt komponentleverantörer som har ett produktflöde både till
regionens slutprodukttillverkare och till övriga världen. Andra exempel på sekundära
målgrupper är företag som är tråd- och pulvertillverkare, utrustningstillverkare samt tillverkare
av precisionsdetaljer till branscher utanför fordons- och flygindustrin.
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Förväntat resultat vid projektavslut

Tillväxten kommer att snabbas upp för de tillverkande företagen i regionen genom att projektet
skapar en ökad kompetens, bättre marginaler och ny marknad. Genom projektet får regionens
näringsliv tillgång till högskolor och institut med betydande kompetens inom additiv
tillverkning. Denna kompetens utgör en resurs för utveckling av näringslivet. Genom samverkan
förstärks möjligheten att ge företag med olika behov av utvecklingsnivå rätt hjälp.
Produktionstekniskt Centrum får en särställning i landet avseende utvecklingssamverkan
mellan akademi och näringsliv genom arenan som byggs upp och den samverkansmodell mellan
företag och högskola som skapas i projektet. Man kan också förvänta sig ett ökat antal
innovationer och forskningsbaserade spin-off-företag, ett ökat antal SMF som deltar i
forskningsprojekt även internationellt. Nya metoder för utveckling och tillverkning av produkter
med AM ger nya arbetstillfällen och ökade externfinansierade FoU-resurser. Projektet har en
stark anknytning till de horisontella kriterierna främst genom att AM minskar miljöpåverkan
och resursförbrukningen. Kunskaper om AM och återtillverkning ger bättre möjligheter att
tillverka produkter som använder material på ett resurssnålt sätt.
Exempel på förväntade resultat som ger konkurrensfördelar för industrin är:
1. Lägre kostnader: Omarbetade produkter utgör typiskt 60-80% av kostnaden för en ny
produkt på grund av kostnadsbesparingarna som gjorts från återanvändande av material och
energiinnehåll i produkten
2. Kortare ledtid och ökat resursutnyttjande: En omarbetad produkt ger kortare ledtid och
produkten är därmed tillgänglig för kunden snabbare. Dessutom kan ombyggnad tillåta att
kunden fortsätter att använda utrustning där reservdelar inte längre kan tillverkas.
3. Inköpsflexibilitet: Eftersom tillverkare behöver veta var deras produkter är kan de erbjuda
sina kunder en rad tjänster som erbjuder mer än bara en försäljning. Leasing, återköp,
uppgradering, leverans och drift ger vinster för båda parter: Kapitalkostnader kan skrivas av,
leverantörsförhållanden kan förbättras och "hela produktlivslösningar" kan därmed erbjudas.
Arbetet inom projektet vilar på utgångspunkten om jämställdhet samt lika möjligheter och
ickediskriminering. Som ett resultat inom projektet med högre krav på kunskap kan man
förvänta sig en jämnare könsfördelning i annars mansdominerade branscher. Samma gäller för
lika möjligheter och ickediskriminering.

Förväntade effekter på lång sikt

För att göra det möjligt för SMF att komma in i detta avgörande skede av innovationscykeln för
AM behöver större företag och forskningsorganisationer samlas för att skapa ett samordnat
nätverk för test- och valideringstjänster. Nätverket är en förutsättning för att förbereda små och
medelstora företag att ta ny tillverkningsteknik in i kommersialiseringsfasen. Långsiktigt ger
detta förutsättningar för det regionala näringslivet att möta global konkurrens. Innovationer och
samverkansprojekt ger nya affärsmöjligheter som dels skapar nya jobb i befintliga företag, dels
skapar nya företag i regionen. Nätverk för samverkansprojekt, FoU och kompetensförsörjning
ger underlag för hållbar produktion, dvs att tillverkande företag ska kunna möta såväl dagens
som morgondagens behov och utmaningar.
Exempel på förväntade effekter för regionens företag är:
- Ett system för hög TRL-testning och validering av AM för återtillverkning, tillgängligt för såväl
storföretag som små och medelstora företag genom tekniskt samarbete mellan FoU utförare och
företag.
- Ökad förmåga att identifiera alla kritiska delar i värdekedjan för möjliggörande av
marknadsintroduktion av produkter tillverkade eller återtillverkade med AM.
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- Nya, kostnadseffektiva, resurssnåla och hållbara produkter som visar överlägsen prestanda när
det gäller funktionalitet och hållbarhet.
- Uppskalning och ökad grad av utnyttjande av AM inom återtillverkning/reparation vilket leder
till ökade marknadsandelar, lägre produktionskostnader och resurseffektivitet.
- Ökad industriell produktivitet jämfört med traditionella processer verifierad för egna
produkter avseende produktionshastighet och tillförlitlighet samt avkastning, kvalitet och
funktionalitet.
- Ny kunskap om AM, återtillverkning och reparation vilket skapar marknadsmöjligheter för
regionens industrier.
- Arbetstillfällen. Återtillverkning sker vanligtvis nära marknaden, så även om en produkt
ursprungligen tillverkas utomlands ger återtillverkning möjligheten att skapa lokala
arbetstillfällen.
- Högre vinstmarginaler. Omarbetade produkter har ofta högre vinstmarginaler än för
traditionell tillverkning.
- Ökad rekryteringsförmåga. Ombyggnad kräver normalt ökad problemlösningsförmåga vilket
betraktas som mer givande än traditionella produktionsjobb.
- Bättre kundrelationer genom långsiktig samverkan mellan tillverkare och kund än vad som är
normalt för engångsprodukter.
Projektet förväntas även ge miljöeffekter genom:
- Minskad råmaterialkonsumtion eftersom i återvinning/reparation bevaras mycket av
materialet i originalprodukten dvs. det används mindre råmaterial än för tillverkning av nya
produkter. Detta är särskilt fördelaktigt om produkten innehåller kritiska råvaror.
- Minskad energiförbrukning. Genom att begränsa mängden råmaterial som utnyttjas vid
tillverkningen krävs mindre energi än att tillverka en ny produkt.
- Minskning av koldioxidutsläpp. En minskning av energiförbrukningen åtföljs vanligtvis av en
minskning av koldioxidutsläppen.
- Reduktion av material som sänts till deponi. Återvinning reducerar detta flöde av material
genom att hålla materialet i bruk längre.

Organisation och genomförande
Projektorganisation

Personal som ansvarar för den ekonomiadministrativa delen ingår i projektgruppen. Projektet
kommer att genomföras vid PTC i Trollhättan, på Chalmers i Göteborg och vid Swerea-IVF,
Mölndal. Till projektet knyts en ledningsgrupp bestående av projektledare och biträdande
projektledare. Till sin hjälp har ledningsgruppen en referensgrupp bestående av representanter
från Swerea IVF, Innovatum, IUC och medverkande företag. Ledningsgruppen ansvarar för
koordination mellan lärosäten, företag och institut. Regelbundna möten kommer att hållas
varannan vecka eller oftare vid behov för att följa upp och styra projektet. Projektledningsmöten
med ledningsgrupp och referensgrupp planeras till ett möte per kvartal eller oftare vid behov.
Forskargruppen samverkar med lärare och forskningsingenjörer som inte bedriver egen
forskning vid högskolorna. Demonstratorprojekten kräver nyrekrytering som påbörjas
omedelbart efter ett positivt beslut på ansökan. Högskolan Västs sedvanliga processer och
rutiner för rekrytering kommer att tillämpas. Personerna planeras vara på plats i juni 2018. Den
kompetens och de resurser som finns vid Högskolan Väst, Chalmers, Swerea-IVF och GKN
kommer att utgöra en viktig bas för projektets genomförande. Övriga stödfunktioner vid
Högskolan Väst och Chalmers omfattar administration, ekonomi- och redovisning, IT-support
och kommunikationsavdelning jämte bibliotek för publikationer och resultatspridning.

Sida 8 (12)

Tillväxtverket

Arbetssätt

Arbetssättet i regionalfondsprojektet 3DPrint har visat sig framgångsrikt och kommer att
tillämpas även i det föreslagna projektet. Forskare från Högskolan Väst, Chalmers och SwereaIVF leder forskningsarbetet som bedrivs i projektform. Näringslivet finns representerat i varje
delprojekt med direkta arbetsinsatser och deltagande i referensgruppen. Forskningsingenjörer
och lärare samverkar med forskargruppen och stöttar dem i teknikutveckling. De utgör kärnan
som arbetar med utvecklings- och kunskapsöverföringsprojekt. Ledningsgruppen för PTC
kommer att utnyttjas för att stärka samverkan mellan olika forskningsarenor, PTC
organisationer, externa FoU-aktörer och företag. Huvudverksamheten kommer att förläggas till
PTC som därigenom blir synlig för en bred publik med produktionstekniskt intresse såväl
regionalt, nationellt som internationellt genom de nätverk som PTC ingår i. Öppenheten är stor,
dock inte större än att immaterialrättsliga frågor bevakas. De horisontella kriterierna bevakas
kontinuerligt under projektets gång. Projektets långsiktiga mål är minskad resursanvändning
och minskad miljöpåverkan. Detta genomsyrar verksamheten under projektets livslängd. Vid
nyrekryteringar kommer jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering att särskilt
beaktas. Högskolornas riktlinjer för lika villkor, jämställdhetsplan och arbetsordning mot
trakasserier och kränkande särbehandling tillämpas i all projektverksamhet. Detta är grunden
till en väl fungerande arbetsplats som i sin tur borgar för ett resultatinriktat projekt.
Kontinuerligt bedrivs en uppsökande verksamhet av PTC och IUC. Resultatspridning sker
regelmässigt genom öppna seminarier och kurser. De aktiviteter som planeras för att föra ut
resultat till identifierade målgrupper är främst genom dessa kanaler d.v.s. via uppsökande
verksamhet samt via kurser och seminarier. Sedan tidigare har Högskolan Väst som enda
lärosäte i Sverige det nationella ansvaret för att utveckla arbetsintegrerat lärande. Studenter kan
också engageras genom praktik och examensarbeten inom projektet. Dessa studenter har då
delar av projektets resultat och arbetssätt med sig när de går ut i näringslivet till andra företag.
Inga projektmedel allokeras studenter. Resultat från projektet kommer kontinuerligt att läggas
ut på högskolornas hemsida. En självklarhet är att de riktlinjer som anges av Tillväxtverket
(logotyp, webbplats, affisch, skylt och plakett) kommer att följas till fullo. Verksamheten vid PTC
bedrivs på ett integrerat sätt där olika delar samverkar med varandra. Olika projekt med olika
finansiärer skapar mervärden genom samutnyttjande av resultat, experimentella utrustningar
och personal. Utvärdering kommer att ske löpande av externa resurser.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Genomförande av
demonstratorprojekt
1. HVAF Reparation

Genomföra fem demonstratorprojekt i
samverkan med SME.
Vid höghastighetsflamsprutning påförs
beläggningsmaterialet genom att det
smälts i en pistol och sprutas mot
underlaget.
Lasermetalldeponering med pulver
respektive tråd. Ett nytt
tillämpningsområde inom additiv
tillverkning för återtillverkning är så
kallad laser metall-deponering där
laserkällan används för att smälta ett
metallpulver (LMD-P) eller en
metalltråd (LMD-W) och låta det smälta
tillsatsmaterialet bygga nya
komponenter i enlighet med en
datamodell.
Detta delprojekt kommer att fokusera
på att använda pulverbäddsteknik med
laser som värmekälla för att utveckla en
metodik för
reparation/återuppbyggnad av
komponenter i högpresterande
gasturbiner.
Delprojektet kompletterar övriga
demonstratorprojekt med
materialkarakterisering, mekanisk
provning och utmattningsprovning för
att säkerställa att återtillverkade
komponenter har likvärdiga eller
överlägsna egenskaper jämfört med
ursprungskomponenten.
Detta delprojekt kommer att fokusera
på digitalisering och AM för att
möjliggöra för företag att producera på
efterfrågan med noll lager.
Webb, skyltmaterial etc, SMF
workshops, Populärvetenskapliga och
vetenskapliga publikationer
Lärande utvärdering. Utvärdering sker
kontinuerligt. Följeforskning
Rapportering, Sammanställning, publikt
material, slutseminarium, Samverkan
och nätverk

2. LMD-P / LMD-W

3. PBF

4. Egenskapsutvärdering

5. AM med
pulverbäddsteknik (PBF
med EBM/SLM)
Extern kommunikation
och resultatspridning
Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete
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Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad

2018-01-01 2020-12-31

1 910 000

2018-01-01 2020-12-31

3 390 000

2018-01-01 2020-12-31

4 290 000

2018-01-01 2020-12-31

1 410 000

2018-01-01 2020-12-31

900 000

2018-01-01 2020-12-31
2021-01-01 2021-04-30

225 000

12 665 000
1 665 000

110 000

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

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

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

Värde
16
16
10
16

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

2018
1 181 052
1 675 000
208 050
994 800
841 098
4 900 000
4 900 000

2019
1 860 507
675 000
208 050
1 064 800
1 324 978
5 133 335
5 133 335

2020
1 989 971
675 000
208 050
1 064 800
1 417 178
5 354 999
5 354 999

2021
63 748
0
2 519
0
45 399
111 666
111 666

Totalt
5 095 278
3 025 000
626 669
3 124 400
3 628 653
15 500 000
15 500 000

1 890 000
1 890 000
6 790 000

1 990 000
1 990 000
7 123 335

2 085 000
2 085 000
7 439 999

35 000
35 000
146 666

6 000 000
6 000 000
21 500 000

2019

2020

2021

Totalt

1 574 999
315 001
294 000
2 184 000
2 184 000

1 658 334
331 666
294 000
2 284 000
2 284 000

1 737 500
347 500
294 000
2 379 000
2 379 000

29 167
5 833
18 000
53 000
53 000

5 000 000
1 000 000
900 000
6 900 000
6 900 000

1 890 000
1 890 000

1 990 000
1 990 000

2 085 000
2 085 000

35 000
35 000

6 000 000
6 000 000

1 890 000

1 990 000

2 085 000

35 000

6 000 000

2018
2 716 000

2019
2 849 335

2020
2 975 999

2021
58 666

Totalt
8 600 000

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Högskolan Väst
Chalmers Tekniska högskola
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
GKN Aerospace AB
Total privat bidrag annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

2018

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning

Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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55,48%
40,00%
32,09%
27,91%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:2

Prioriteringsmöte 6 dec 2017

Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Sökt
ÄrendeDnr / TVV Sökande/Projektnamn belopp
nummer
SEK
1

2

3

20201536
Gothia Innovation AB / The 4 314 230
Game Incubator Götebog
(The GiG 2020)
20201547 Coompanion - Kooperativ
Utveckling i Halland / Social 3 072 131
innovation och
samhällsentreprenörskap i
Halland (SISIH)
20201533
IUC Väst AB / DIGITAL
6 880 012
SME - företagsutveckling
Summa

14 266 373

Bilaga 8
1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet The Game Incubator Göteborg har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (13 poäng).
Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020. The Game Incubator Göteborg uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (74 %).
Prioriteras.
Projektet SISIH har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (9 poäng). Projektet överensstämmer
med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. SISIH uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62 %).

Prioriteras.
Projektet DIGITAL SME - företagsutveckling har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (8 poäng).
Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 20142020. DIGITAL SME - företagsutveckling uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: The Game Incubator Göteborg (The GiG 2020)
Sökande organisation: Gothia Innovation AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
9 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

6 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 8
Ärendenummer 1

Bilaga 8

Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
The Game Incubator Göteborg (The GiG 2020)
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Gothia Innovation AB
Västsverige
20201536
2017:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2021-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland
4 314 230
6 075 310
396 000
10 785 540
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet har som målgrupp entreprenörer som har en affärsidé inom dataspel och vill utveckla
den vidare. Gothia Innovation AB i Skövde, har sedan 2004 drivit inkubatorverksamhet för
spelföretag och under senaste åren har verksamheten breddats ut även på Lindholmen,
Göteborg. Det som är nyskapande i den nya satsningen som ansökan avser, är ett ökat fokus på
jämställdhetsintegrering i verksamheten, en utveckling av befintliga inkubationsmetoder och processer utifrån målgruppens specifika behov samt ett nytt, strukturerat arbetssätt för att
interagera med etablerade företag inom dataspelsbranschen.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Näringslivets
medverkan är väl integrerad i projektets upplägg, något som medför konkret nytta för de
deltagande företagen samt öppnar upp nya möjligheter för de potentiella entreprenörerna. Trots
att projektet bygger vidare på befintliga strukturer, bedöms nyskapandegrad som hög då det
tillförs nya aspekter i inkubatorsprocesserna som till exempel jämställdhetsintegrering i
verksamheten. Projektet har ambitiösa mål, som till exempel indikatorvärdet på 80 nya
arbetstillfällen, dessa bedöms dock vara realistiska då de baseras på tidigare erfarenheter.
Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 13
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1

2
X

X
X

3

version 1.0 160222

Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
Lindholmen Science Park AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Dataspel är idag ett nöje för alla, det görs spel för spelare med mångfald i bakgrund, preferenser,
kulturella sammanhang och smaker. Med växande utbud tillkommer nya spelare i alla åldrar,
över hela världen. Det innebär även förändring av vilka som gör dataspelen. Tydligaste tecknet
är ökning av antalet kvinnor verksamma inom dataspel. 2016 ökade antalet kvinnor i branschen
med över 20% jämfört med 2015. Antalet kvinnor bland de anställda ökar 50% snabbare än
antalet män i relativa tal. Ökningen sker dock från låga nivåer. Nya entreprenörer i Göteborg
särskiljer sig i bakgrund, erfarenhet, ålder och möjlighet att starta och driva företag i förhållande
till sin livssituation, jämfört med spelinkubator i Skövde och landet i övrigt. Dessa två faktum är
en del av en större kulturell förändring av vad dataspel är och kan vara. Mångfald och
jämställdhet är en fråga om konkurrenskraft, såväl för företag som dess produkter, på den
globala och växande marknaden för dataspel.
Skäl för projektet:
Nya innovativa dataspelsbolag startas inte i den takt som en stad med förutsättningar och
storlek som Göteborg kan förväntas leverera.
Det saknas:
- möjligheter för kombinatörer och innovatörer att starta spelföretag
- behovsanpassade strukturer och nätverk som stödjer nystart av dataspelsföretag för såväl
kvinnor som män med olika kulturell bakgrund och eller funktionsvariationer
- expertkompetens och kapital som stödjer affärsutveckling och tillväxt i nya dataspelsföretag
Följder:
- Färre nya företag startas, färre nya arbetstillfällen
- Lägre grad av innovation och global försäljning
- Mindre inflöde av nationellt och internationellt kapital
- Talangflykt och minskad attraktivitet
Projektet bidrar till att lösa ovanstående genom att:
- erbjuda kombinatörer och entreprenörer med olika kön och kulturell bakgrund möjlighet att
starta hållbara och växande dataspelsföretag
- erbjuda inkluderande och behovsanpassade metoder och processer för att utvärdera idéer och
starta nya dataspelsföretag
- erbjuda entreprenörer nätverk och experter inom affärsutveckling, produktion, försäljning,
finansiering och juridik
The GiG 2020 är en utveckling av ett pågående projekt, The Game Incubator Göteborg och är
nyskapande genom:
- kvalitetssäkrad jämställdhetsintegrering av metoder och processer för inkubation
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- tillskapande av behovsanpassade förutsättningar för entreprenörer och kombinatörer, med
hänsyn till kön, kulturell bakgrund och livssituation, för att starta och utveckla dataspelsföretag
- främja utvecklingen av dataspelsföretag som är mer konkurrenskraftiga såväl för tillväxt i
medarbetare som produkter på en global, mångfaldig marknad.
Gothia Innovation AB driver inkubator i Gothia Science Park i Skövde, en del av den är inriktad
mot dataspel anpassad till lokala förutsättningar; Europas största akademiska utbildning för
dataspel, forskare inom området och en yrkeshögskola inom dataspel. Projekt The GiG 2020 är
skiljt från den verksamheten genom fysisk placering och upptagningsområde samt avseende
tydligt utvecklingsfokus av inriktning och innehåll. Projektet är förankrat genom kontakter med
Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen (medfinansiär), det regionala
näringslivet, spelutvecklare och företag som driver yrkesutbildning inom dataspel
(medfinansiärer), samverkansparten Lindholmen Science Park AB (bidrar med personal och
stöd för lokal förankring).

Omvärld och samverkan
Gothia Science Park Inkubator, med nischade satsningen The Game Incubator har sedan 2004
lett inkubatorverksamhet för spelföretag i Gothia Science Park. Sommaren 2015 startade ett
förstudieprojekt för att testa konceptet på Lindholmen, Göteborg. Projektet löper till 31
december 2017 och det är lärdomar från det sistnämnda som bildar underlag till
vidareutveckling med hjälp av The GiG 2020. GSP Inkubator jobbar med omvärldsbevakning och
omvärldsanalys, nationellt och internationellt. Det sker bland annat genom personliga besök hos
och besök från aktörer i det nationella innovationssystemet av inkubatorer och science parks.
När det gäller specifika kluster/satsningar inom dataspel kan nämnas kunskaps- och
kompetensutbyte med:
- Arctic Game Lab, startades 2014, samlar spelbranschen i Norrbotten, genomför game jams, har
en i år startad YH-utbildning.
- East Sweden Game, Linköping invigdes i augusti 2017, ett co-working space för spelutvecklare
att samlas i för att inspireras av varandra och förverkliga projekt
- Stugan, startade 2015, en accelerator där spelutvecklare från olika delar världen samlas under
tio sommarveckor en gång/år för att utveckla pitch, spel, spelarbas och nätverk.
Ingen dessa tre bedriver inkubatorverksamhet riktad till entreprenörer inom dataspel. Det gör
emellertid följande:
- Gameport i Karlshamn, startade 2002
- Stockholm Innovation & Growth (STING), startade 2016.
- MINC i Malmö, startade 2017
Värt att notera är också att GSP Inkubator är rådgivare och inspiratör för STING och MINC. GSP
Inkubator är även initiativtagare till ett nationellt nätverk för kunskapsutbyte där ovanstående
aktörer årligen samlas fysiskt och kommunicerar löpande i eget webbforum. Internationellt
finns det flera intressanta aktörer både i Europa och i Nordamerika. GSP Inkubator har
pågående samarbeten med Game Hub Denmark och Arsenalet Game Incubator i Danmark (inom
Interreg-projektet Game Hub Scandinavia) och Dutch Game Garden i Nederländerna i en
pågående ansökan inom ramen för Horizon 2020 (däven de danska aktörerna ingår i
konsortiet). I Nordamerika finns bland annat Execution Labs, en accelerator, ej jämförbar med
svensk och europeisk modell för inkubation. The GiG 2020 är en vidareutveckling av den
Europaledande verksamhet The Game Incubator bedriver. Under projekt The Game Incubator
Göteborg, och genom utbyte med aktörer i Sverige och Europa, har det identifierata utvecklingsoch förbättringspotential i såväl metoder och processer som i strukturen för verksamheten,
framförallt för att möta både jämställdhets- och likabehandlingsprinciper.
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Förändringarna som behöver testas och utvecklas baseras på:
- dataspel har en global marknad från dag 1 och måste utvecklas för spelare med mångfald i
ålder, kön, bakgrund, preferenser, kulturella sammanhang och smaker
- antalet kvinnor och personer olika kulturell bakgrund verksamma inom dataspelsbranschen är
alltför lågt såväl för anställda som entreprenörer och företagsledare
- nya entreprenörer i Göteborg särskiljer sig i kön, kulturell bakgrund, erfarenhet, ålder och
möjlighet att starta och driva företag i förhållande till sin livssituation, merparten av dem vill
starta bolag jämte annan anställning (s.k. splinters och kombinatörer).

Koppling till det regionala näringslivet
Dataspelsbranschen är en relativt ung bransch. Det är också först under den senaste
sjuårsperioden som det regionala näringslivet inom dataspel börjat växa på allvar avseende
antal företag och antal anställda. Enligt Dataspelsbranschen årliga uppföljning som presenteras i
form av rapporten Dataspelsindex var antalet företag 15 och antalet anställda 141 stycken år
2010 i Västra Götaland. Motsvarande siffror för år 2016 är 48 företag och 306 anställda. När det
gäller jämställdhet bland anställda i företagen är blott 42 stycken av 306 kvinnor. Det saknas
dessvärre statistik inom andra relevanta områden avseende mångfald. Gothia Innovation
bedriver såväl inkubator som en öppen samverkansplattform och är en aktiv part i satsningen
Sweden Game Arena tillsammans med Högskolan i Skövde, Skövde kommun och det regionala
näringslivet. Inom nätverket finns ett 100-tal nationella och internationella företag som verkar
inom dataspelsbranschen.
För att den regionala branschen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning, med fler och
innovativa dataspelslföretag som bedriver verksamhet och skapar arbetstillfällen lokalt men
säljer globalt, krävs ytterligare satsning på och stöd för nyföretagande inom dataspelsbranschen.
En växande bransch som skapar kritisk massa innebär gemensamma vinster för såväl det
befintliga regionala näringslivet som nya företag som tillförs detsamma:
- partners och kollegor med ny kunskap och kompetens samt olika bakgrund, kön och kulturella
sammanhang - affärsmöjligheter för samarbeten och stora utvecklingsprojekt
- affärsmöjligheter för investering/finansiering - karriärmöjligheter som även skapar
attraktivitet och utvecklingsmöjligheter för talanger från såväl övriga landet som internationellt
I The GiG 2020 kommer sju regionala dataspelsföretag bidra med sin expertkunskap och
expertkompetens för underlätta och korta vägen till marknad för nya dataspelsföretag.
Företagen kommer kontinuerligt under projekttiden att engageras i dels ett advisory board, dels
mentorstöd för att utveckla bolagens förmågor inom relevanta och avgörande områden för
dataspelsföretag: programmering, grafik, design, marknadsföring, försäljning och finansiering.

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

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Fler och växande dataspelsföretag som skapar arbetstillfällen och stärker Västra Götalands
attraktions- och konkurrenskraft.
Projektmål:
Innovativa dataspelsföretag startas och etableras i Göteborg och Västra Götaland.
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Delmål:
- Erbjuda kombinatörer och entreprenörer möjlighet att starta och utveckla hållbara och
växande dataspelsföretag.
- Erbjuda behovsanpassade och jämställdhetsintegrerade metoder och processer för att
utvärdera idéer och start av nya dataspelsföretag.
- Erbjuda entreprenörer i dataspelsföretag tillgång till experter inom affärsutveckling,
produktion, försäljning, finansiering och juridik.

Målgrupper
Primär målgrupp är kombinatörer och entreprenörer, både män och kvinnor med olika kulturell
bakgrund och eller funktionsvariationer, som har/kan: en affärsidé inom dataspel, vilja och
förmåga att starta och driva ett tillväxtföretag i Göteborg, inom dataspelsbranschen, utveckla
produkter och tjänster för en global marknad. Sekundära målgrupper är det regionala
näringslivet inom dataspel.

Förväntat resultat vid projektavslut
- 20 nya innovativa dataspelsföretag varav 7 leds/grundas av kvinnor och eller personer med
annan kulturell bakgrund eller funktionsvariation.
- 80 nya arbetstillfällen (heltidsekvivalenter) i nya innovativa dataspelsföretag varav 35 är
kvinnor och eller personer med annan kulturell bakgrund eller funktionsvariation.
- En förbättrad struktur för att identifiera, ta tillvara och korta vägen för nya affärsidéer med
tillväxtpotential inom dataspelsbranschen vilken har integrerat utvecklade modeller och
processer för affärscoachning för entreprenörers olika behov med fokus jämställdhet samt lika
möjligheter och ickediskriminering.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet förväntas ge långsiktiga effekter i form av en fortsatt växande och internationellt
framgångsrik dataspelsbransch i Västra Götaland som bidrar till att:
- Västra Götaland är internationellt positionerad som en ledande plats för dataspelsutveckling en fortsatt växande skara av företag inom branschen som skapar regional tillväxt genom global
försäljning med lokal produktion och lokala kvalificerade arbetstillfällen,
- fler framgångsrika bolag väljer att, i likhet med Skövdebaserade Coffee Stain Studios och
Goodbye Kansas, återinvestera del av sina vinstmedel i nya innovativa företag för att ge dem än
bättre förutsättningar för tillväxt,
- Bidra till en utvecklad, jämställdhetsintegrerad, behovsanpassad struktur för att identifiera, ta
tillvara och korta vägen för nya affärsidéer med tillväxtpotential inom dataspelsbranschen.
Efter projektets slut ska den nya strukturen implementeras i The Game Incubator i Skövde för
dra nytta av fördelar med jämställdhetsintegrering. Genom att projektet sprider relevanta
resultat och framgångsfaktorerna ges möjlighet till andra miljöer, i Sverige och utomlands att
utveckla sina verksamheter. Det är GSP Inkubator och Gothia Innovation som kommer att ta
ansvar för att The Game Incubator Göteborg blir en permanent verksamhet efter projektets slut.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Gothia Innovation AB driver projektet i sin helhet och bär ansvar för att aktiviteter effektueras i
enlighet med plan - kontakt och samarbete med medfinansiärer - ekonomi, administration,
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kommunikation, rapportering, rekvirering av medel - löpande uppföljning och utvärdering
Lindholmen Science Park AB bär ansvar för att tillställa projektet en affärscoach på 100% samt
via egna kanaler bidra till kännedom om projektet och dess möjligheter för kombinatörer och
entreprenörer som vill starta företag inom dataspelsbranschen. Styrgruppen för projektet
utgörs av Gothia Innovation AB ledningsgrupp (vd, kontorschef samt tre
affärsområdesansvariga) tillsammans med utsedd representant för Lindholmen Science Park
AB. Styrgruppen bär ansvar för att säkerställa att projektet - genomförs på rätt sätt i förhållande
projektplan, budget, innehåll och genomförande samt måluppfyllelse och resultat - avgränsat
och i förhållande till övrig verksamhet inom Gothia Innovation AB respektive Lindholmen
Science Park AB. Referensgruppen motsvaras av den nationell grupp för spelinkubation som
Gothia innovation AB driver och utvecklar och som består av representanter för STING, East
Sweden Game, MINC, BBI Game port och Arctic Game Lab samt GSP Inkubator.
Referensgruppens uppdrag är att ta del av resultat från aktiviteterna Jämställdhetsintegrering
respektive Utvärdering och lärande och tillföra sina perspektiv och erfarenheter.

Arbetssätt
Marknadsföring och kommunikation anpassas och varieras såväl i kanalval som utformning och
innehåll för att nå fram till entreprenörer/kombinatörer oberoende av kön, kulturell bakgrund,
erfarenhet, ålder och möjlighet att starta och driva företag i förhållande till sin livssituation.
Get started: Beroende på mognadsgrad för entreprenör/kombinatör och idé har ska arbete
under 1-12 v, i samarbete med affärscoach, säkerställa att samtliga krav avseende verifierad
marknad, skalbarhet och tillväxtpotential inom perspektiven produkt, entreprenör och företag
uppfylls.
Business Ready: I denna fas av företagets utveckling fördjupar entreprenören med stöd av
affärscoach, företagets branschanalys, affärsmodell, affärsplan, produktionsprocess samt
bolagsbildning och utvecklar förmågor att leda och driva bolag.
Investment ready: I denna fas har företaget identifierat marknadsposition, har en säljbar
produkt för densamma samt en affärsplan som stödjer marknadsintroduktion. Med stöd av
affärscoach rymmer denna fas arbete med bolagsvärdering, finansiering och budget, pitch och
investerings-PM samt företagsdrift.
Genom utveckling, test och verifiering av jämställdhetsintegrerade metoder och processer,
behovsanpassade beroende på entreprenörens kön, kulturell bakgrund, erfarenhet, ålder och
möjlighet att starta och driva företag i förhållande till sin livssituation sker även utveckling och
implementering av mångfald genom nya verktyg för jämställdhet samt lika möjligheter och
ickediskriminering. Med kontinuerlig uppföljning och dokumentation möjliggörs utvärdering av
extern följeforskare som kan analysera resultat och lärdomar och förslå förändrade metoder och
processer för olika entreprenörers olika behov med fokus på jämställdhet samt lika möjligheter
och ickediskriminering. Genom löpande uppföljning, analys och utveckling av ovanstående kan
lärdomar testas och verifieras för att efter projektets slut implementeras i ordinarie verksamhet.
I projektet ska tillämpas en egenutvecklad projektstyrningsmodell med fokus på konkreta
lösningar i syfte att bryta ner, strukturera, förutsäga och tidsbestämma skeendet. Modellen har
testats och utvecklats i en rad projekt i över tio år. Den är anpassad för inkubatorverksamhet i
allmänhet och dataspelsföretag i synnerhet. En del i projektstyrningen är kontinuerlig
avstämning och uppföljning. Det sker dels genom månadsvisa avstämningsmöten med
inkubatorpersonal, inklusive genomgång av status för nya företag i inkubatorprocess, dels i
samband med rapportering och rekvirering av medel för projektet.
Projektet ska arbeta med och integrera två horisontella kriterier: jämställdhet samt lika
möjligheter och ickediskriminering. Det sker genom att ett resurscentrum med
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expertkompetens ges i uppdrag att genomföra ett program i enlighet med Aktiviteten
Jämställdhetsintegrering. Insatsen bidrar till utveckling av kunskap, jämställdhetsintegrerade
metoder och processer avseende ökad jämställdhet och lika möjligheter samt ickediskriminering
på två nivåer:
- nivå 1: projektmedarbetare (projektledare och två affärscoacher) samt metoder, processer och
aktiviteter för arbetet med såväl dealflow som inkubation,
- nivå 2: representanter från medverkande spelföretag (expertkompetens, mentorskap och
finansiering) respektive de företag som antas för inkubation.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Projektledning, ekonomi
och administration

Projektledning, ekonomi och
administration är en aktivitet som
säkerställer att projektet genomförs i
enlighet med dess planering och att mål
och resultat uppnås.
Inkubatorn bistår entreprenörer med
aktiv och anpassad
managementsupport, finansiella,
tekniska och kommersiella nätverk
samt en kreativ tillväxtmiljö.
Förinkubationsfas. Jobbar efter Design
Thinking-metodologien.
Jobbar efter Design Thinkingmetodologien.
Investment Ready är sista aktiva steget
i The Game Incubators
inkubatormodell.
Jämställdhetsintegrering är en
nyckelaktivitet för att nå projektets mål
och resultat samt att kontinuerligt och
integrerat arbeta med verktyg för de
horisontella kriterierna jämställdhet
respektive lika möjligheter och
ickediskriminering.
Dealflow och resultatspridning.

Inkubation

-

Get Started

-

Business Ready

-

Investment Ready

Jämställdhetsintegrering

Extern kommunikation
och resultatspridning
Utvärdering och lärande
Avslutsarbete
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För att genomföra denna aktivitet
kommer en expert inom området att
köpas in som leverantör till projektet.
Avslutningsarbete sker i samverkan
mellan projektledare, affärscoacher,
administratör/koordinator, ekonom,
kommunikatör, samt extern expert
inom Jämställdhetsintegrering och
extern expert för Utvärdering och
lärande.

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad

2018-01-01 2020-12-31

7 692 672

2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31
2018-06-30 2020-12-31

1 153 901

2018-02-01 2020-10-31

409 492

2018-01-01 2021-04-30
2018-02-01 2020-12-31

1 027 813

2021-01-01 2021-04-30

42 661

797 565

4 615 603
1 923 168

403 492

version 1.0 160222

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej.

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

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

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
- Antal SMF per 1000 invånare
- Omsättning i små- och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Privat bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2018
1 141 512
441 000
310 000
799 600
731 503
3 423 615
3 423 615
132 000
132 000
3 555 615

2019
1 152 912
569 000
310 000
652 000
738 809
3 422 721
3 422 721
132 000
132 000
3 554 721

2020
1 164 597
549 000
310 000
652 000
746 297
3 421 894
3 421 894
132 000
132 000
3 553 894

2021
61 400
18 000
0
0
41 910
121 310
121 310
0
0
121 310

Totalt
3 520 421
1 577 000
930 000
2 103 600
2 258 519
10 389 540
10 389 540
396 000
396 000
10 785 540

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
THQ Nordic
Goodbye Kansas AB
Stunlock Studios AB
Image & Form AB
Lava Potion AB
Zoink
Coffee Stain Studios
Total privat finansiering

2018

2019

2020

2021

Totalt

2 000 000
2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000
2 000 000

75 310
75 310
75 310

6 075 310
6 075 310
6 075 310

26 400
26 400
26 400
13 200
13 200
13 200
13 200
132 000

26 400
26 400
26 400
13 200
13 200
13 200
13 200
132 000

26 400
26 400
26 400
13 200
13 200
13 200
13 200
132 000

0
0
0
0
0
0
0
0

79 200
79 200
79 200
39 600
39 600
39 600
39 600
396 000

2019
1 422 721

2020
1 421 894

2021
46 000

Totalt
4 314 230

Stöd
Finansiering
EU-medel

2018
1 423 615

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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41,52%
40,00%
56,33%
3,67%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Social innovation och samhällsentreprenörsskap i Halland (SISIH)
Sökande organisation: Coompanion – Kooperativ utveckling i Halland
ekonomisk förening
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

4 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 8
Ärendenummer 2

Bilaga 8

Ärendenummer 2
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Underlag för prioritering
Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland (SISIH)
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland,
Ekonomisk förening
Västsverige
20201547
2017:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2021-04-30
Halland
Falkenberg, Kungsbacka, Varberg, Hylte, Laholm,
Halmstad
3 072 131
4 608 196
0
7 680 327
Isabella Fält
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland (SISIH) är ett samverkansprojekt
mellan Coompanion Halland och Högskolan i Halmstad. Målgruppen är blivande och befintliga
små och medelstora samhällsentreprenöriella företag. Sökande har i en förstudie identifierat att
den befintliga stödstrukturen är svag för samhällsentreprenörer, samt att dessa företag ofta
drivs av samhällsengagemang snarare än ekonomisk lönsamhet. Projektets aktiviteter ska skapa,
nätverk, affärsutvecklande metoder och verktyg för samhällsentreprenörer, samt implementera
en arena för social innovation och samhällsentreprenörskap som en del till innovationssystemet.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och ligger i linje med region
Hallands strategi ”Ett rikare Halland genom lokala initiativ”. Liknande initiativ finns på nationell
nivå, men är nytt område för Coompanion Halland. Ansökan grundar sig i näringslivets behov
och de horisontella kriterierna är väl införlivade i projektets aktiviteter. Sökande bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra samverkansprojektet. Det
finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

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

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Samhället står inför stora utmaningar och sociala innovationer och samhällsentreprenörskap,
för att främja den regionala utvecklingen, är ett prioriterat område i Hallands regionala
innovationssystem. Kunskapsnivån relativt låg i regionen vad gäller detta område och
stödstrukturen för att främja dessa processer är svag. Coompanion Halland, Region Halland och
Högskolan i Halmstad har under september 2016-augusti 2017 bedrivit en förstudie kring social
innovation och samhällsentreprenörskap. Syftet med förstudien har varit att undersöka hur
social innovation och samhällsentreprenörskap kan bli en del av den halländska verktygslådan
för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. En del av förstudien innebar också att undersöka
möjligheterna till fortsatt arbete tillsammans. Förstudien har visat tydliga möjligheter, men
också utmaningar. Skälen till att genomföra detta projekt utgår från resultatet i den gjorda
förstudien:
- Samhällsentreprenörer känner sig inte hemma och får inte rätt stöd av
innovationssystemet i uppstartsfas och i affärsutveckling
- Innovationssystemet i Halland har låg kunskap om samhällsentreprenörskap, sociala
innovationer och innovativa affärsmodeller
- Den halländska strukturen har behov av nya utvecklingsmiljöer för sektorn där män och
kvinnor med olika bakgrunder kan bidra till nya innovativa lösningar på
samhällsutmaningar Inom detta projekt vill vi stärka den regionala innovations- och
konkurrenskraften hos den idéburna sektorn och hos små och medelstora företag genom
att utveckla social innovation och samhällsentreprenörskap i länet.
Projektet kommer att utgå från följande begreppsdefinitioner:
Social innovation: Innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som möter samhällets
utmaningar. Det kan vara t.ex. segregation, klyftor mellan stad och land, miljömässig hållbarhet,
arbetslöshet etc.
Samhällsentreprenörskap: Entreprenörer som strävar efter att lösa samhällsutmaningar på nya
sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål.
Coompanion Halland är ett av 25 Coompanion-kontor i Sverige med uppdrag att erbjuda
rådgivning till kooperativa företag/tillsammansföretag och den sociala ekonomin i Halland.
Coompanion Halland arbetar också med lokala och regionala utvecklingsprocesser. Sociala
innovationer och samhällsentreprenörskap är för Coompanion ett nytt område, där projektet ser
stora behov av att utveckla rådgivning och metoder för affärsutveckling kopplat till dessa nya
målgrupper och affärsområden. Resultaten av detta projekt kommer att integreras i den
ordinarie verksamheten under och efter projekttiden, men är alltså skiljt från den ordinarie
verksamheten.
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Inför denna ansökan har samtal förts med berörda forskare på Högskolan i Halmstad som har
förankrat projektet internt. Högskolan i Halmstad har ett brett forskningsarbete kring
innovation, kopplat till till exempel tjänstedesign, affärsmodellinnovation och hälsoinnovation.
Projektet ligger i linje med Coompanion Hallands övriga utvecklingsprocesser och strategier och
är förankrat i Coompanion Hallands styrelse av verksamhetsledaren. Inom Region Halland är
projektet förankrat i organisationens processer genom näringslivschef, som också drivit frågan
om medfinansiering av detta projekt. Projektet bidrar till att uppfylla flera av målen i Region
Hallands Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020, bland annat mål som handlar om att skapa hög
attraktivitet genom utvecklad livsmiljö för boende och arbete på landsbygden, stark
konkurrenskraft genom att stimulera innovation, förnyelse och ökat företagande, samt fler i
arbete genom en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad. En del i
förstudien har varit att kartlägga intresse och behov av ett fortsatt arbete. Detta har sedan
konkretiserats under arbetet med denna ansökan, de intressenter i länet som ansetts mer
relevanta för projektets genomförande har tillfrågats om och tackat ja till en plats i projektets
referensgrupp.

Omvärld och samverkan
Genom Coompanion Hallands förstudie är vetskapen att det lokalt och regionalt i Halland sker få
insatser kopplade till samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, vilket innebär att det
är en sektor som är relativt osynlig. De insatser som sker regionalt vill Coompanion i projektet
docka på och samarbeta med. Projektet bidrar till flera av målen i Region Hallands
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 (se föregående avsnitt). Region Halland är medfinansiär
för projektet och deltar i projektets styrgrupp.
Projektet ligger också i linje med Lokalt ledd utveckling Hallands (LLUH) strategi "Ett rikare
Halland genom lokala initiativ", som också tar upp social innovation och
samhällsentreprenörskap som viktiga dimensioner för att möta samhällsutmaningar lokalt och
regionalt. Lokalt ledd utveckling Halland deltar i projektets referensgrupp. LLUH planerar ett
eget projekt som handlar om Crowdfunding för sociala innovationer och samhällsentreprenörer
som Coompanion Halland (om det beviljas) kommer att vara en aktiv part i och där synergier
kan finnas mellan projekten.
På nationell nivå drivs flera initiativ som liknar detta projekt. Bland annat driver flera andra
Coompanion-kontor i Sverige liknande projekt med stöd från Regionalfonden. Dessa, och andra
initiativ, avser projektet att utbyta information med och lära av. Internt nationellt i
Coompanions organisation finns ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring social innovation
och samhällsentreprenörskap. Inom akademin finns också flertalet initiativ (bland annat
Mötesplats Social Innovation i Malmö och initiativ från Luleå Tekniska Högskola), som
Coompanion Halland avser att knyta närmre kontakter med i projektet. Inte minst för forskarna
på Högskolan i Halmstad som är knutna till projektet, är detta en viktig och relevant koppling. I
Västsverige bedrivs idag projekten "Inclusive business" och "Brewhouse Creative Growth and
Cultural Diversity" som också rör sig inom områdena för metodutveckling och utveckling av nya
affärsmodeller. Även om projekten delvis har en annan inriktning än sökt projekt så ser
Coompanion Halland ett värde av att knyta kontakter med dessa två projekt för
erfarenhetsutbyte och lärande.
Internationellt är Coompanion Halland i projektet intresserade av att lära mer om både sociala
labbmiljöer och forskningsmiljöer som finns runt om i Europa. Här avser projektet att knyta
kontakter i projektets startskede. Information om att projektet finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden kommer ske enligt direktiv om offentliggörande av finansiering.
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Projektets samverkanspartner kommer att informeras om gällande regelverk, projektledaren
ansvarar för att följa upp och se till att direktiven följs upp. Båda partners har stor vana vid att
delta i och driva EU-finansierade projekt och av att informera enligt dessa direktiv.

Koppling till det regionala näringslivet
Det regionala näringslivet i detta projekt utgörs främst av verksamheter inom den idéburna
sektorn, den sociala ekonomin och av blivande eller befintliga samhällsentreprenörer. Det finns
en betydande grupp av aktörer, inte minst inom den idéburna sektorn, som arbetar med
samhällsentreprenöriella insatser. Dessa, ofta innovativa initiativ, befinner sig i en gråzon i
förhållande till det företagsstödjande system som finns. Inom gruppen finns kvinnor och män,
med såväl svensk som utländsk härkomst, med ett starkt samhällsengagemang.
Genom förstudien har Coompanion Halland identifierat behov av ett ökat stöd för
samhällsentreprenörer och därmed även ett behov av en bättre kunskap, samordning och
förståelse hos det företagsfrämjande systemet. Vid intervjuer (utförda och sammanställda av
Högskolan i Halmstad) med personer inom det företagsstödjande systemet finns en bild av att
begreppen sociala innovationer och samhällentreprenörskap befinner sig på en hög
abstraktionsnivå och att det inom organisationerna saknas kunskap, resurser och ansvariga
personer när det gäller frågor som rör social hållbarhet och sociala innovationer. De intervjuade
hade en stor efterfrågan på kunskapshöjande aktiviteter och nätverkande mellan
organisationerna för att kunna bidra till att föra sektorn framåt. Även följeforskning och
effektmätning av insatser efterfrågas. Ur den intervjuundersökning med befintliga
samhällsentreprenörer som gjordes under förstudien har Coompanion Halland fått kunskap om
vilka behov av stöd som de har saknat/identifierat som brister under sin företagsuppbyggnad.
Det finns en upplevd brist på förståelse för sektorn när man har vänt sig till företagsstödjande
aktörer. Man har upplevt att affärsidén/verksamhetsidén inte tas på allvar och inte uppfattas
kunna leda till "riktiga företag". Det saknas också kunskap om vilka affärsmodeller man kan
arbeta efter för att kunna göra bedömningar av bärkraft i de blivande företagen. För att kunna
vägleda och rådge blivande samhällsentreprenörer behöver det också finnas en förståelse för
det samhällsystem/ struktur som den blivande entreprenören kommer att verka inom. De båda
kartläggningar som har gjorts i förstudien visar på en god samstämmighet, infrastrukturen för
att möta samhällsutmaningar med hjälp av sociala innovatörer och samhällsentreprenörer har
en klar förbättringspotential.
Både projektets primära och sekundära målgrupp kommer att delta i projektet som målgrupp
för kunskapsspridning, deltagare i form av testpiloter och affärsutvecklande aktiviteter och som
viktiga parter i projektets referensgrupp. Den sekundära målgruppen kommer att involveras i
kunskapshöjande aktiviteter och erfarenhetsutbyte, men i projektets slutskede även bli del av
den infrastruktur som kommer att finnas för att möta den primära målgruppens behov och
efterfrågan. Den primära målgruppen kommer att involveras i metodutveckling genom att agera
piloter för affärsutveckling och genom deltagande i de affärsutvecklings- och nätverksaktiviteter
som projektet avser att skapa arenor för.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.
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Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål
Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer är givna delar i det halländska
innovationssystemet och bidrar till fler konkurrenskraftiga små och medelstora företag, ökad
sysselsättning, sociala innovationer och hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar i
Halland. Kunskap, struktur och metoder för att möta entreprenörernas efterfrågan är skapad,
utan att det görs skillnad på kön, etnisk bakgrund, ålder eller funktionsnedsättning.
Projektmål
Fler samhällsentreprenörer startar nya innovativa företag och bidrar till fler sociala
innovationer och en bredare arbetsmarknad i Halland. Befintliga verksamheter får rätt stöd för
att utveckla socialt och miljömässigt hållbara affärer. Med projektets hjälp har Coompanion
Halland skapat en arena där kunskap för att möta sociala innovationer och
samhällsentreprenöriella initiativ är en självklar del av utbudet. Metoder och verktyg som tar
hänsyn till projektets horisontella kriterier är prövade, utvärderade och anpassade för att passa
målgruppens efterfrågan. Genom akademins medverkan får projektet en ytterligare
kunskapsutveckling och en kunskapsspridning inom området innovationsutveckling.
Projektets aktiviteter ska leda till följande delmål:
Delmål 1: Kunskap om samhällsentreprenörskapets specifika förutsättningar, innovativa och
digitala affärsmodeller och sociala innovationer har ökat hos det regionala företagsstödjande
systemet.
Delmål 2: Samhällsentreprenörer (enligt de grupper vi beskriver under målgrupp) har fått ta del
av inspiration, affärsutvecklande metoder och modeller, samt har fått utökade nätverk i
regionen
Delmål 3: Metoder, verktyg och modeller som är relevanta att använda sig av vid rådgivning och
affärsutveckling av samhällsentreprenörer har kartlagts och testats i rådgivning och processer.
Delmål 4: En regional innovationsinfrastruktur kopplat till samhällsentreprenörskap och
innovativa affärsmodeller, en "Arena för social innovation och samhällsentreprenörskap i
Halland", är uppstartad.

Målgrupper
Projektets primära målgrupp
Blivande och/eller befintliga små och medelstora samhällsentreprenöriella företag, personer
verksamma inom den idéburna sektorn och deltagare i regionala och lokala
utvecklingsprocesser. Projektets målgrupp är kvinnor och män som genom sitt engagemang i
det lokala samhället/idéburna sektorn/samhällsentreprenöriella företag, vill bidra till, testa ny
kunskap och nya modeller och metoder för att utveckla sektorn. Projektets målgrupp är kvinnor
och män, oavsett ålder, sexuell läggning, könstillhörighet, funktionsnedsättning eller etnisk
härkomst, med intresse av att utveckla verksamheter som tar fasta på sociala, miljömässiga och
ekonomiskt hållbara aspekter. Projektet kommer att arbeta fokuserat normkritiskt för att nå en
bred målgrupp och kommunicera dess verksamhet utifrån ett genusneutralt perspektiv.
Inom den idéburna sektorn finns en tradition av att lösa samhällsutmaningar genom innovativa
arbetssätt och även en betydande grupp av utrikesfödda män och kvinnor som kan bidra till
projektet med nya infallsvinklar. Projektets målgrupper är viktiga bärare av initiativ som
breddar synen på entreprenörskap och utmanar det rådande systemet.
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Projektets sekundära målgrupp(er)
Kvinnor och män i det företagsfrämjande systemet i Halland (referensgruppsdeltagare), genom
att delta, inhämta kunskap och bli en aktiv part och bärare i den arena för social innovation och
samhällsentreprenörskap som projektet lägger grunden till. Akademin genom att följa
processen, genom kunskapsutveckling, forskarnätverk och studenter.

Förväntat resultat vid projektavslut
På kort sikt (vid projekttidens slut eller strax därefter)
- Halland har fått fler nya innovativa företag med samhällsentreprenörskap som grund
och antalet sociala innovationer som adresserar samhällsutmaningar i Halland har blivit
fler.
- Samhällsentreprenörer har fått affärsutveckling med fokus på affärsmodellinnovation.
- Samhällsentreprenörer i Halland har fått ökad kunskap om hur lika möjligheter och ickediskriminering, bättre miljö och jämställdhet mellan kvinnor och män kan bidra till ökad
lönsamhet i företagen.
- Intermediärer i Halland har fått en ökad kunskap om samhällsentreprenörskap och
innovativa affärsmodeller.
- Projektet har knutit fördjupade kontakter med relevanta initiativ t.ex. Mötesplats Social
Innovation och det nationella forskarnätverket för social innovation vid Luleå Tekniska
Högskola.
- Kunskapen kring att leda och organisera för att främja framväxt av
samhällsentreprenörskap och innovativa affärsmodeller har ökat hos projektets
partners, samt projektets målgrupper.
- Metoder och modeller som är relevanta att använda sig av vid rådgivning och
affärsutveckling av samhällsentreprenörer har kartlagts, testats, utvärderats och
implementerats i Coompanion Hallands och Region Hallands processer.
- De samhällsentreprenörer som fungerar som piloter eller deltagare i projektet har fått
affärsutveckling och ökad kunskap enligt projektets framtagna metoder.
- En innovationsinfrastruktur kring innovationsledning kopplat till
samhällsentreprenörskap och innovativa affärsmodeller är uppstartad och dess
etablering är påbörjad.
- Projektets resultat och erfarenheter har spridits till andra aktörer genom lärseminarier
och andra dialoginsatser.
- Högskolan i Halmstad har på grundval av projektet tagit fram minst två vetenskapliga
tidskriftsartiklar och initierat ny forskning om effektmätning för socialt
entreprenörskap.
- Digitala lösningar finns för att möta samhällsentreprenörer och digitaliserade processer
och metoder finns i syfte att affärsutveckla sociala innovationer.

Förväntade effekter på lång sikt
På lång sikt (3-5 år efter projektslut)
- Arbetssätt framtagna i projektet är implementerade på ett hållbart sätt i projektets
partnerorganisationer, så att förmåga till uthållig innovationsledning är möjlig.
Resultaten av projektets verksamhet är tänkt att övergå i ordinarie verksamhet hos
Coompanion Halland och Region Halland. Coompanion Halland är ytterst ansvarig för att
resultaten används efter projekttidens slut.
- Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer adresserar ofta utmaningar som
miljömässig hållbarhet, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet
mellan män och kvinnor. Det är därför naturligt att dessa perspektiv kommer att
fortsätta integreras i arbetet även efter projektets slut. Detta bidrar på sikt till en hållbar
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regional utveckling och tillväxt med en bred inkludering. Sociala innovationer bygger på
ett inkluderande förhållningssätt och tar fasta på de samhällsutmaningar som är
aktuella.
En arena för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap är etablerad bland
lokala och regionala aktörer i Halland. Denna arena tar tillvara den kunskap som byggt
upp inom projektet och vidareutvecklar sektorn.
Den ökade kunskapen hos projektets partners och målgrupper kring innovationsledning
och innovativ affärsutveckling har gett effekter med ett antal mer hållbara innovativa
affärsmodeller i Halland.
En etablerad tvärvetenskaplig forskningsprofil har etablerats på Högskolan i Halmstad
med färdigställande av licentiats/doktorsavhandlingar inom detta forskningsfält vid
högskolans båda forskarutbildningsmiljöer i innovationsvetenskap respektive Hälsa och
livsstil.
Arenan för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap bidrar till att bryta den
stereotypa bilden av innovationsmiljöer som oftast gynnar produkt- och
teknikinnovation.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Coompanion Halland kommer att anställa:
En projektledare (nyanställning/redan anställd, 100%). Projektledaren kommer att rekryteras
via etablerade kanaler och kontaktnät så fort beslut om ansökan är fattat. Projektledaren har det
övergripande ansvaret för projektets genomförande, ekonomi och uppföljning. Anställningen
planeras starta under januari 2018. En affärsutvecklare (redan anställd, 50%). Affärsutvecklaren
kommer att ansvara för affärsutvecklande aktiviteter direkt riktade till blivande och befintliga
samhällsentreprenörer. Den tilltänkta personen är sedan tidigare anställd hos Coompanion
Halland och har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och processledning. Anställningen i
projektet planeras starta i januari 2018 och räknas av från personens ordinarie tjänst.
En strateg (redan anställd, 15 %). Strategen kommer att ha det strategiska ansvaret för att
arbetet med att etablera en arena för samhällsentreprenörskap och social innovation
fortskrider, och för att projektets resultat blir bestående efter projekttiden. Den tilltänkta
personen är verksamhetsledare på Coompanion Halland och har mångårig erfarenhet av
strategiskt, regionalt arbete. Anställningen i projektet planeras starta i januari 2018 och räknas
av från personens ordinarie tjänst.
Projektledaren kommer att ansvara för att följa upp ekonomi och administration. Det praktiska
arbetet med bokföring, löneutbetalningar, ekonomisk projektredovisning etc. kommer att göras
av en projektekonom (50% - nyanställning, sker vid beslut).
Högskolan i Halmstad:
Tre forskare, ur tre olika discipliner, kommer att engageras i projektet. Detta för att lägga
grunden för en tvärvetenskaplig forskningsprofil. Forskarna representerar följande discipliner
hos projektets samverkanspart och kommer att arbeta i projektet: företagsekonomi - 15% av
heltidstjänst, statsvetenskap - 10% av heltidstjänst och arbetsvetenskap - 10% av heltidstjänst.
En plan för administration, köp av tjänster och ekonomiska rutiner kommer att tas fram av
projektledare och administratör i projektets uppstartsfas. Denna kommer att stämmas av med
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Tillväxtverket innan den fastslås. Coompanion Halland som projektägare kommer att ansvara
för att inköp av varor och tjänster sker på sund affärsmässig grund, med ett förfaringssätt som
säkerställer att projektet hanterar offentliga medel på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Projektet kommer att ha en styrgrupp där Coompanion Halland, Högskolan i Halmstad och
Region Halland ingår. Coompanion Hallands verksamhetsledare är ordförande i styrgruppen.
Styrgruppen möts en gång per kvartal. Styrgruppen fattar strategiska beslut kring projektets
ekonomi och aktiviteter. Projektledaren rapporterar till styrgruppen.
Projektet kommer att ha en referensgrupp bestående av relevanta organisationer från ideell,
privat och offentlig sektor samt intermediärer. Även samhällsentreprenörer kommer att ingå i
referensgruppen. Denna referensgrupp kommer också att bidra till att uppfylla målen om att öka
kännedomen om samhällsentreprenörskap och dessa företagares villkor och behov i länet, en
viktig ingrediens för att skapa en hållbar arena för social innovation och
samhällsentreprenörskap i Halland. Nedan anges de organisationer som tackat ja till att ingå i
referensgrupp i samband med ansökan. Fler organisationer kommer att tillkomma vid
projektstart. Referensgruppen fungerar rådgivande till projektledare och styrgrupp och utgör
också delvis målgruppen för projektet. Referensgruppen möts en gång per kvartal.
Referensgrupp:
Lokalt ledd utveckling
Halland Falkenbergs Näringsliv AB
Marknad Varberg
Nyföretagarcentrum Halland
Mikrofonden Halland
ALMI Halland
Samhällsentreprenörer
Vid tillsättande av styr- och referensgrupp kommer fördelning av kvinnor och män att tas i
beaktande.

Arbetssätt
En omfattande process kring hur affärsutveckling för samhällsentreprenörer skulle kunna
utformas gjordes i förstudien, där intervjuer med samhällsentreprenörer genomfördes och en
prototyp för affärsutveckling av samhällsentreprenörer testades på två företagscase. Denna
process (här kallad affärsutvecklingsloop), kommer att vidareutvecklas under projekttiden och
resultat och nya metoder kommer att användas. Vid test och utveckling av metoder och modeller
(genom sociala innovations labb) kommer projektet att ta lärdom av Luleå tekniska universitets
projekt Genusdriven social innovation, för att använda genusmedvetna verktyg och modeller.
För att genomföra dessa kommer projektet att anlita upphandlade konsulter för processledning.
Det kan handla om att ta hjälp för att processleda både interna processer där projektets parter
utvecklar nya metoder och verktyg eller internt lärande och kunskapsbyggande, eller externa
processer riktade till projektets målgrupper där extern processledning behövs.
Projektet avser att med hjälp av ett antal case, hämtade främst från halländska landsbygder, ta
fram kritiska och strategiska aspekter för utveckling av affärsmodeller för sociala innovationer
och samhällsentreprenörskap. Casen utses av referensgrupp och affärsutvecklas under
projektets gång, utifrån de innovativa metoder som tas fram. Med hjälp av piloterna prövas dels
en modell för lärande utvärdering och dels en modell för effektmätning. Halmstad Högskola
kommer i denna del tillföra projektet kompetens både kopplat till lärandemodeller och
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effektmätning, där modellerna är baserade på vetenskaplig metod. I affärsutvecklingsprocessen
kommer stort fokus ligga på hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Detta är viktiga kooperativa
principer och ligger helt i linje med Coompanion Hallands värdegrund. Metoder och modeller
används sedan vidare i projektet.
Coompanion Halland som projektägare kommer ha det strategiska ansvaret för att upprätta en
Arena för social innovation och samhällsentreprenörskap. Detta tillsammans med framtagna
metoder och implementerade verktyg kommer att bli det bestående resultatet av projektet
utöver de uppstartade företagen.
Personal i projektet kommer att ha veckovisa avstämningsmöten där tidplan, aktiviteter,
praktiska och strategiska frågor stäms av och följs upp. Projektledaren håller regelbundna
avstämningar med övriga projektpartners. Projektledaren ansvarar för projektets
kommunikation och kommer att upprätta en kommunikationsplan under projektets
uppstartsfas. Kommunikationen kommer att följa de regler för kommunikation som
Tillväxtverket uppger. Resultaten kommer att kommuniceras genom dialogmöten, seminarier,
workshops, nyhetsbrev, sociala medier, hemsida mm. Inom styrgruppens kvartalsvisa möten
kommer det finnas utrymme för samordning och lärande av varandra. Lärandet mellan
projektparterna är också en viktig del i den lärande utvärdering som beskrivs nedan. Den
dominerande frågan i forskningen om samhällsentreprenörskap har kommit att handla om hur
entreprenörskapet kan förmås att överleva på längre sikt och hur man kan mäta effekter av
dessa satsningar. I förstudien har en provisorisk modell för effektmätning tagits fram och tanken
är att med hjälp av projektets piloter konkretisera och utveckla modellen. Projektet vill bidra till
forskning om effektmätning av sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Tanken är
också att koppla modellutvecklingen till den lärande utvärderingen och verksamhetsutveckling.
Modellen utgår från indikatorer som fördelar sig på tre dimensioner;
(1) Hållbarhet - ekologisk, social, ekonomisk.
(2) Nivå - individ, organisation, samhällsnivå.
(3) Tid - kortsiktigt och långsiktigt.
Utifrån indikatorerna, som är både kvantitativa och kvalitativa, prövas effekter av aktiviteter
som genomförs i projektets piloter. Utöver detta kommer en extern utvärderare att upphandlas
för att utvärdera projektet i sin helhet.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Löpande i kommunikationskanaler, samt
lärkonferenser, workshops och
seminarier.
Projektledaren ansvarar för att upprätta
en kommunikationsplan för projektet
Framtagande av grafisk profil mm för
projektet.
Uppföljning och vid behov
revideringar/uppdateringar.
Löpande projektstyrning.

Upprättande av
kommunikationsplan
Grafisk profil, hemsida,
logotyp
Uppföljning/uppdatering
av kommunikationsplan
Projektledning och
ekonomistyrning
Kunskapshöjande
aktiviteter
Styrgrupps- och
referensgruppsmöten
Deltagande i konferenser
Kartläggning av
affärsmodellinnovation
Studiebesök, 3-4 st
Extern processledning, 1 st
Sprida goda exempel på
samhällsentreprenörskap
och sociala innovationer
Lärkonferenser 2 st
Nätverksskapande
aktiviteter
Knyta kontakter med
inkubatorsmiljöer i Halland
Nätverksträffar, 6 st
Inspiration och
affärsutvecklande
aktiviteter
Metodutveckling och
affärsutvecklingsloop
Kartläggning och test av
metoder och modeller, pilot
affärsutvecklingsloop, 1 st
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Aktiviteter med syfte att bidra till delmål
1.
Kvartalsvisa möten delvis med stort
fokus på lärande och kunskapsökning.
T.ex. Social Innovation Summit.
Kartläggning för att kunna arbeta vidare
med goda exempel och modellbygge.
Två studiebesök i Sverige och ett/två i
Europa.
Medskapande/kunskapshöjande
processledning/LAB för personal.
Spridning till projektets målgrupper
genom olika kommunikationsinsatser
enl kommunikationsplanen.
En halvtidskonferens och en
slutkonferens.
Aktiviteter med syfte att bidra till delmål
2: "Samhällsentreprenörer har fått
ökade nätverk i regionen"
Identifiera innovativa miljöer, arbetssätt
och målgrupper. Nätverkande mellan
relevanta miljöer och målgruppen.
Skapa mötesplatser, bygga bestående
nätverk och etablera samarbeten.
6 st Workshops och seminarier med
syfte att bidra till delmål 2.
Kartlägga och testa metoder, verktyg och
modeller för rådgivning och
affärsutveckling av
samhällsentreprenörer.
Pilot för att kartlägga och testa
potentiella metoder och modeller för
affärsutveckling av sociala innovationer.

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad

2018-02-01 2018-02-28
2018-02-01 2018-04-01
2018-03-01 2020-12-31
2018-01-01 2021-04-30
2018-01-01 2021-02-28
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2018-06-30
2018-03-01 2020-06-30
2018-03-01 2018-12-31
2018-03-01 2020-12-31

90 000

2019-06-01 2021-02-28
2018-03-01 2020-12-31

187 778

2018-03-01 2018-12-31

80 000

2018-04-01 2020-11-30
2018-01-01 2020-12-31

260 000

90 000
138 500
1 120 803

169 278
207 778
100 000
255 178
109 778
179 556

548 111

2018-02-01 2020-12-31
2018-02-01 2018-08-31

431 889
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Aktivitet

Beskrivning

Test av metoder och
modeller enligt lärloop

Kopplat till piloten, testa modell för
lärande utvärdering och effektmätning,
med Högskolan i Halmstad.
Rådgivning, affärsutveckling och
implementation av
affärsutvecklingsloop.
Metodutveckling för modeller digitalt
/interaktivt i syfte att öka tillgänglighet
och minska miljöpåverkan.
Aktiviteter med syfte att bidra till delmål
4.

Affärsutvecklingsloopar, 4
st
Digitalisering av
affärsutvecklingsmetoder
och modeller
Skapa en arena för social
innovation och
samhällsentreprenörskap
Undersöka förutsättningar
för och behov av stöd till
samhällsentreprenörer i
Halland
Handlingsplan "Arena för
social innovation och
samhällsentreprenörskap i
Halland"
Implementering av Arenan
Utvärdering och lärande
Extern utvärdering
Lärande utvärdering
Vetenskapliga artiklar
Avslutsarbete

Intervjuer och en inventering tidigt i
projektet. Bygger vidare på lärdomarna
från förstudien.

Startdatum Slutdatum
2018-02-01 2018-08-31

Kostnad

2018-08-01 2020-12-31

499 111

2019-06-01 2020-12-31

419 111

48 000

2018-01-01 2020-12-31
2018-02-01 2018-12-31

359 111

Strategiskt arbete för att ta fram hur
2019-01-01 innovationsinfrastrukturen ska omsättas 2019-12-31
i en bestående Arena.

359 111

Omsätta handlingsplanen till en del av
innovationssystemet i Halland.
Utvärdering av projektet sker löpande
under projektet.
Extern utvärdering

359 111

Intern följeforskning bedrivs genom hela
projektet.
Vetenskapliga artiklar kopplade till
forskning om samhällsentreprenörskap.
Slutrapportering, sammanställning av
uppföljning och utvärdering.

2020-01-01 2021-12-31
2018-01-01 2020-12-31
2018-03-01 2021-03-31
2018-01-01 2020-12-31
2019-01-01 2020-06-30
2021-01-01 2021-04-30

350 000
600 000
290 000
428 123

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
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Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal nya företag som får stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Värde
30
30
10
5

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

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2018
1 202 559
242 000
34 700
787 835
2 267 094
2 267 094
2 267 094

2019
1 233 422
311 500
55 500
808 129
2 408 551
2 408 551
2 408 551

2020
1 264 978
428 000
34 700
828 881
2 556 559
2 556 559
2 556 559

2021
260 920
20 000
0
167 203
448 123
448 123
448 123

Totalt
3 961 879
1 001 500
124 900
2 592 048
7 680 327
7 680 327
7 680 327

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

2018

2019

2020

2021

1 360 256
1 360 256
1 360 256

1 445 131
1 445 131
1 445 131

1 536 935
1 536 935
1 536 935

265 874
265 874
265 874

2018
906 838

2019
963 420

2020
1 019 624

2021
182 249

Totalt
4 608 196
4 608 196
4 608 196

Stöd
Finansiering
EU-medel

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

Totalt
3 072 131
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 8

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Digitala SME - Företagsutveckling
Sökande organisation: Iuc Väst AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
10 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

3 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

4 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

3 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 8
Ärendenummer 3

Bilaga 8

Ärendenummer 3
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Underlag för prioritering
DIGITAL SME - Företagsutveckling
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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IUC Väst AB
Västsverige
20201533
2017:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2021-04-30
Västra Götaland, Halland
Samtliga kommuner i länen
6 880 012
10 373 424
0
17 253 436
Isabella Fält

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
DIGITAL SME – Företagsutveckling är ett samverkansprojekt mellan IUC-bolagen i Västsverige
och Göteborgs Tekniska Collage. Satsningen är en vidareutveckling och en uppväxling av den
nationella satsningen INDIGO, med mål att bidra till att västsvenska små och medelstora
industriföretag tar det digitala ledarskapet. Projektet kommer erbjuda målgruppen att delta i
utvecklingsprogram, som innehåller nätverkslikande träffar vilka varvas med individuell
coachning för deltagande företag.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och kopplar än till det
regionala styrkeområdet IKT. Projektet är en uppväxling av en nationell satsning och
förnyelsegraden bedöms därför vara låg då metodiken är densamma för satsningarna. Samtidigt
visar det på en regional förankring och samverkan. Ansökan är ett samverkansprojekt mellan
fem parter, vilket innebär en risk då antalet parter ökar komplexiteten i projektorganisationen.
Sökande bedöms ändå ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att
genomföra samverkansprojektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X
X
X
X
X

2

3

2

3

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 8
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) i Halland AB
Göteborgs Tekniska College AB (GTC)
Industriellt Utvecklingscenter (IUC) i Sjuhärad AB
Industrial Development Center (IDC) West Sweden AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Tillverkningsindustrin sysselsätter idag direkt och indirekt omkring 1 miljon personer i Sverige.
Tillverkningsindustrins bidrag till BNP är nästan 17 procent och om de tjänster som behövs
inom industrin adderas ökar andelen ytterligare. För exporten är tillverkningsindustrin också
avgörande eftersom den står för över 75 procent. Digitaliseringen av Sveriges
tillverkningsindustri har därför stor betydelse. Bland de högteknologiska industriländerna är
det endast i Tyskland som tillverkningsindustrin har större betydelse, sett till del av BNP.
Sveriges tillverkningsindustri är bred och innefattar många betydelsefulla industrisektorer.
Flera av dessa industrisektorer karakteriseras av avancerade produkter och tjänster som tas
fram i flexibla värdekedjor. För att vara fortsatt konkurrenskraftig kräver denna typ av
produktion kontinuerlig förändring och förbättring, vilket skapas genom innovation samt hög
forsknings- och utvecklingsintensitet.
Näringslivsstrukturen i Västra Götaland överensstämmer ganska väl med den i riket men det
finns några karaktäristiska drag. Även om näringsgrenarna inom tjänstesektorn sysselsätter
flest människor är tillverkningsindustrin mycket viktig och något större i Västra Götaland än
genomsnittet i riket. Så är det framförallt i Fyrbodal och Skaraborg. I Sjuhärad är det
textilindustrin som utmärker sig som framstående i landet. I Västra Götaland finns en stark
tradition av tillverkningsindustri och kunskapsintensiva företag inom till exempel fordon,
energi, life science, IT, kultur- och upplevelseindustri och maritima näringar.
Livsmedelsindustrin är en annan betydande näringsgren. Västra Götaland står för en femtedel av
landets livsmedelsindustri och för halva fiskenäringen. Här finns även Sveriges petrokemiska
centrum som ligger i Stenungsund, Sveriges möbelcentrum i Tibro samt hela Skandinaviens
postorder- och textilcentrum i Borås.
Det halländska näringslivet karaktäriseras av många små företag. De små och medelstora
företagen svarar för över hälften av alla anställda i Halland. Endast Jämtlands, Gotlands län och
Kalmar län har större andel anställda i små företag. Tillverkning är den tredje största
näringsgrenen i Halland. Bransch/näringsgrensstrukturen i Halland visar att länet är
underrepresenterat i näringsgrenarna Företagstjänster, Information och kommunikation samt
finans/försäkring. Handel, Jordbruk och Bygg är exempel på näringsgrenar där Halland har en
större andel sysselsatta än riksgenomsnittet. Under de senaste årtiondena har det skett en snabb
förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustrin till offentlig samt privat tjänstesektor.
En förklaring till denna utveckling är produktivitetsförbättringar inom industrin i kombination
med outsourcing av mindre kvalificerad produktion och ett ökat fokus på kärnverksamheten i
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industriföretagen. Mönstret i Halland visar på denna förskjutning. Sysselsättningen inom
tillverkning minskar medan tjänstebranscher ökar.
IUC Väst genomförde under hösten 2015 en undersökning bland 7 SME-bolag i Fyrbodal
gällande deras IT-struktur och digitala processer. Studien kom fram till följande slutsatser: Små
och medelstora företag inom tillverkande industri har en basfunktionell IT som består av
system, infrastruktur, hårdvara och en grundläggande kompetens för att skapa värde och
hantera stöd för sina aktuella verksamheter. Starkast IT har företagen vad gäller konstruktionsoch produktionsnära IT som direkt påverkar den affärskritiska verksamheten. Strax därefter har
man i samtliga fall en fungerande IT för administration som krävs legalt (t.ex. bokföring,
beskattning och lönehantering). När det gäller annan IT så förekommer den mer sporadiskt vad
gäller hantering av försäljning, marknadsföring och kvalitetshantering. IT som är rent strategisk,
såsom IT-stöd inom HR, omvärldsanalys, beslutsstöd, verksamhetsuppföljning, prognoser och
trender så förekommer det inte alls. Inget av de undersökta företagen har IT som rör sig mot
mer innovativa IT-områden med exempelvis mobilitet, tjänster i molnet, Internet of Things,
avancerad dataanalys. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att dessa företag skapar värde inom
IT-området på en lägre nivå, samt att frågor om IT inom strategiska områden såväl som nyare
områden har inte dessa företag någon hantering för.
Den samlade bilden av små tillverkande företags utmaningar är att det behövs större
investeringar i IT för att skapa mervärde och för att kunna arbeta mer med kunskapsorienterad
IT. IT behöver förändras från att vara en lågprioriterad nödvändighet till att vara del av
företagens värdeskapande. För att kunna göra det behövs IT-strategiska kunskaper,
sammanhållna investeringar och inte minst ökade kunskaper i hur IT kan användas inom fler
områden än verksamhetskritisk och administrativ IT. Utifrån denna studie så är den generella
rekommendationen att arbeta för att höja små tillverkande företags värdeskapande IT genom
bla kunskapshöjande insatser, IT-strategiska analyser, systemanalyser mm.

Omvärld och samverkan
2011 togs ett initiativ från Innovatum att tillsammans med det dåvarande nätverket Networking
Companies och projektet Industriell Dynamik skapa ett Industriellt utvecklingscentrum liknande
det som finns i Skaraborg. Sedan 2015 bedrivs IUC Väst i aktiebolagsform och har i dagsläget
runt 85 medlemmar/partners. Metoder, aktiviteter och arbetssätt med syfte att långsiktigt
stärka tillverkningsindustrins små- och medelstora företag i Fyrbodal har utprovats med gott
resultat. Behovet av en stark företagsstyrd organisation för tillverkande företag som kopplar
samman reella behov med rätt insats är stort.
IUC Väst ingår i IUC-nätverket där 16 enskilda IUC-bolag gemensamt äger IUC Sverige AB.
IUC Väst samarbetar sedan några år tillbaka med IDC West Sweden och har tagit in deras
koncept gällande produktionseffektivisering. Nätverken bidrar till varandras metodutveckling
med ett gemensamt erfarenhetsutbyte kring metoder och verktyg. Samarbetat mellan bolagen
har utökats ytterligare då IUC Väst tillsammans med IDC West och IUC Sjuhärad under 2015 blev
beviljade ett socialfondsprojekt för att stärka det strategiska arbetet med kompetensförsörjning
hos företagen. IUC Väst är även en part i INDIGO där IUC Sjuhärad är projektägare.
Detta projekt kommer att ske i samverkan med övriga IUC-bolag i Västra Götaland, IUC Halland
samt GTC. Aktörerna kommer att använda sig av resultateten från bolagens tidigare och
pågående projekt för att möta företagens behov. Befintliga resurser, aktörer och
utvecklingsprojekt kommer att samordnas för att ge bästa möjliga effekt. Under delar av
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projektperioden kommer IUC Väst tillsammans med övriga samverkanspartner bedriva ett
socialfondsprojekt på temat kompetensförsörjning inom digitalisering. GTC kommer här att vara
projektägare. I den grad det är möjligt kommer insatser att koordineras mellan projekten. På så
sätt kan en sammanhållen insats nås för att stödja västsvensk industri på organisatorisk nivå
samtidigt som individen stöttas med kompetensutveckling, vilket borgar för långsiktiga hållbara
effekter.

Koppling till det regionala näringslivet
IUC Västs uppdrag är att stärka konkurrenskraften i den tillverkande industrin i Fyrbodal. IUC
Väst ägs idag av Ägarföreningen IUC Väst som består av ca 85 medlemsföretag och partners
inom varierande branscher. Nya medlemsföretag tillkommer löpande. Dessa företag visar ett
stort engagemang vilket är avgörande för att skapa framgångsrika projekt och insatser.
Tillsammans med sina samarbetspartners som inom innovationsprojektet (Innovatum, Almi,
Miljöbron, mfl.) verkar IUC Väst för en större samverkan mellan företag och andra aktörer inom
regionen. Verksamheten utgår från vad industrin behöver för att utvecklas och genomför årligen
ett stort antal företagsbesök och analyser.
Inom IUC Väst och övriga samverkande IUC-bolag finns många olika erfarenheter från
industriverksamhet och det finns stor insikt i vad som behövs för att få företag att klara av
framtida utmaningar. IUC Väst driver för närvarande ett projekt inom produktionsanalys som
genomför analyser ute i produktionen. Företagen får där en part som ser deras verksamhet
genom andra ögon och kan visa på den förbättringspotential som finns. I flera fall har företagen
gått vidare och anlitat konsulter för att fortsätta sin resa.
Även om den tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen och Region Halland har stor
förbättringspotential avseende att effektivisera verksamheten, håller man en hög klass avseende
tillverkning och kvalitet. Att kunna arbeta mer digitalt och på så sätt förenkla arbetet kommer
att behövas för att bli alltmer konkurrenskraftiga.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet är att industriella SME ska öka eller bibehålla sin konkurrenskraft,
stärka sin lönsamhet och stå starka i en allt hårdare global konkurrens. Projektet vill bidra till att
svensk industri tar det digitala ledarskapet.
IUC Väst kommer med projektet DIGITALA SME - Företagsutveckling att erbjuda regionens
företag inom målgruppen seminarier, nulägesanalyser, träffar med inslag av utbildning och
workshop samt rådgivning/coachning.
IUC Väst kommer med DIGITALA SME - Företagsutveckling att aktivera totalt 140 företag i 15
nätverk (3 per region) under 36 månader. Utöver dessa räknar projektet med att ca 300 företag
kommer att engagera sig i projektets seminarier och introduktioner som rör digitalisering.
Räknas mottagare av information med, exempelvis vid utskick m.m. kan en spridning till ungefär
1000 företag ske.
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Utvecklingsprogrammet beskrivs ovan som nätverk då företagen träffas 5 gånger under
programmet under nätverksliknande former. Företagen lär här känna varandra och kan utbyta
erfarenheter om varandras digitaliseringsresor.
Projektmål
Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom att utveckla och
genomföra en digitaliseringsstrategi. Förväntade resultat hos företagen vid projektslut är att de
har en strategi klar hur de ska digitalisera verksamheten. De har påbörjat skarpa aktiviteter
inom området.
Delmål
- Företagen blir en mer attraktiv arbetsgivare.
- Företagen blir medvetna om vad en mer digitaliserad process kan ge för
konkurrensfördelar och ökad marknadsattraktivitet.
- Företagen blir mer medvetna om vilka möjligheter det finns för samarbete med
högskolor, universitet och forskningsinstitut.
- Företagen får en tydlig behovsbild utifrån sitt nuläge.
- Företagen upprättar en genomförandeplan för sin digitaliseringsresa.
- Företagen får ett ökat och närmare samarbete med sina kunder och underleverantörer.

Målgrupp(er)
Projektets målgrupp är industriella och industrinära små och medelstora företag (enligt EU:s
SME-definition) i Västra Götaland och Halland.
Den här ansökan täcker in fyra delregioner inom Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad
och Skaraborg, samt region Halland. Målsättningen är att skapa ett samverkansprojekt mellan
IUC Halland, GTC, IUC Sjuhärad, IUC Väst och IDC West Sweden.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet ser att ett framgångsrikt genomförande av totalt 15 DIGITALA SME-program under 36
månader får följande resultat:
- Spridningseffekter - fler företag inser vikten av att digitalisera och får energi till att
komma igång. Goda exempel - Ambassadörer genom praktiska case som implementerats.
- Ökad förändringsvilja och stärkt förnyelseförmåga genom tränad metodik.

Förväntade effekter på lång sikt
Kunskapen i industriella SME kring digitaliseringens möjligheter till ökad konkurrenskraft har
ökat. Lika så har förmågan att utnyttja digital teknik förbättrats avsevärt. Regionalt kommer
projektet att ha byggt upp en kunskap och en arbetsmodell kring industriell digitalisering i SME
som kan spridas och återanvändas i andra insatser. Från deltagande företag räknar projektet
med ett antal goda exempel som kan verka som inspiration långt utanför deltagarkretsen.
Utöver det ser projektet även följande synergier tillsammans med den resa företagen tidigare
har börjat genom projekten Hållbar produktion i Skaraborg, produktionsanalys i Fyrbodal,
marknadslyftet i Halland och produktionslyftet i Sjuhärad samt Kompetensnavet i Fyrbodal,
Skaraborg och Sjuhärad:
- Ökad konkurrenskraft för SME
- En inkluderande tillväxt genom ökad medvetenhet
- Fler SME som expanderar
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Jobbskapande, fler kvinnor och män kommer i arbete

Organisation och genomförande
Projektorganisation
De fyra IUC-bolagen ägs av totalt ca 275 industriföretag. Bolagen är väl förankrade hos företagen
och arbetar nära dem för att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft, samt har ett stort
nätverk av aktörer inom området digitalisering. Projektets samarbetspartners är RISEkoncernen, Swerea, högskolor och universitet samt specialiserade konsultbolag. Swerea har
genom Digi- och Produktionslyftet en stor erfarenhet i att coacha företag. Högskolan Väst har
expertkompetens inom additiv tillverkning. IUC Sjuhärad AB har sedan starten 1999 bidragit till
förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag. De drev piloten
INDIGO och har stöttat ca 25 företag i sin digitaliseringsutveckling de senaste åren.
IUC Väst AB arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos
tillverkande företag i Fyrbodal genom att utföra behovsanalyser, ge förslag på vägar att komma
vidare, skapa projekt samt underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning.
IDC är Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för industrin. IDC drivs utan eget vinstintresse och
har som enda mål att industriföretagen i regionen ska bli ännu bättre. Uppdraget är att
långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för industrin i Skaraborg. Detta görs med
hjälp av olika verktyg som samordning och utveckling av utbildningar, analyser och coachning,
kluster och nätverk.
IUC Halland är sprunget ur ett behov att långsiktigt stödja utvecklingen av halländska
industriföretag. Bakom IUC Halland står bland andra TEK Kompetens, Unionen och Region
Halland och ett antal industriföretag. Genom ett nära samarbete med TEK kompetens i Halland
har de tillgång till ett stort nätverk med halländska företag, administrativ kompetens och ett
välutbyggt affärssystem anpassat för att hantera projektinsatser.
De fyra IUC-bolagen har tillsammans stor erfarenhet av att driva projekt med olika inriktningar
och finansiärer bakom. Bolagen arbetar enligt den nationella kvalitetssäkrade IUC-processen,
som innefattar Identifiera, Initiera, Utföra och Utvärdera. I detta projekt kommer samverkan
även ske med GTC. GTC startades 1998 som svar på kompetensförsörjningsproblematiken för
tillverkningsindustrin i regionen. Företaget är ett unikt samarbete mellan näringsliv och
kommun och ägs av Göteborgs Stad till 49 % samt AB Volvo och Volvo Cars till 25,5 % vardera.
Tillsammans med ägarbolagen skapar GTC, utbildningar för såväl ungdomar som vuxna för att
stärka den västsvenska tillverkningsindustrins framtida kompetensbehov.
IUC Väst kommer att vara projektägare och huvudprojektledare. IDC, IUC Sjuhärad, IUC Halland
och GTC kommer att driva utvecklingsprogram delregionalt i Skaraborg, Sjuhärad, Halland
respektive i Göteborgsregionen. IUC Väst ansvarar för projektledning samt administration,
projektekonomi, koordinering av aktiviteter och rapportering till berörd finansiär. En del
tjänster som krävs för att genomföra projektet kommer att anställas av respektive IUC-bolag och
GTC. Utöver det kommer en del tjänster för coachningen mellan träffarna att upphandlas.
Följande tjänster kommer att utgöra projektorganisationen:
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Projektledare 100% IUC Väst: Tar ett övergripande ansvar för projektets genomförande,
samverkan och uppföljning av projektets mål och planer. Under första året är tjänsten
50% då aktiviteterna samordnas med INDIGO.
Projektekonom/administratör IUC Väst 50%.
Projektekonom/administratör 20%, hos samtliga samverkansparter.
Företagscoacher som ansvarar för behovsanalyser och coachning hos företagen enligt
följande: Företagscoach IUC Väst 75% (under första året är denna 50% då aktiviteterna
samordnas med INDIGO), Företagscoach IDC West Sweden 100%, Företagscoach IUC
Sjuhärad 75%, Företagscoach IUC Halland 50% och Företagscoach GTC 100%.
Upphandlade aktörer för coachning, workshops och seminarier.

Coacherna och projektledaren kommer att ha regelbundna möten via både Skype och på plats
hos de olika bolagen. En styrgrupp bestående av VD för de olika bolagen kommer att träffas en
gång i kvartalet där projektet följs upp på en strategisk nivå.

Arbetssätt
Projektet består av flera delar: Seminarium, analyser, träffar/workshops, coachning och
uppföljning/utvärdering. Upplägget baseras på lärdomar från INDIGO och från
Produktionslyftet. I spridnings- och rekryteringssyfte kommer projektet att anordna ett
seminarium med fokus på inspiration och insikt. Temat för seminariet kommer att vara
möjligheter och utmaningar/risker med digitalisering. Projektet räknar med ca 50 företag per
seminarium (ca 750 företag totalt). Efter seminariet erbjuds företag att få en analys med
inriktning på nuläget kopplat till digitaliseringsfrågor och affärsmodell samt tankar om
utveckling. Efter analysen görs ett urval av 10 företag som kommer med i själva
utvecklingsprogrammet. Urvalet baseras på slutsatser från analyserna med avseende på
möjligheter, behov och kapacitet hos företagen. Totalt rekryteras 140 företag till
utvecklingsprogrammet.
Utvecklingsprogrammet består av 5 träffar plus ett studiebesök hos ett framstående företag.
Under träffarna medverkar IUC-personal och extern digitaliseringsresurs. Mellan varje träff sker
ett coachningstillfälle, antingen på plats hos företagen eller på distans.
1.
2.
3.
4.
5.

Målbild samt utmaningar för digitalisering.
Strategi och handlingsplan för digitalisering övergripande på företaget.
Planering av case med storyboard och funktionskrav.
Kravspecifikation, säkerhet, teknikval, beställarkompetens och finansieringsstöd.
Implementering, detaljerad handlingsplan för caset och presentation.

Uppföljning och utvärdering av program och projekt
Projektet räknar med 4 veckor mellan varje träff i programmet, med coachningen däremellan. I
programmet deltar 2-3 personer från varje företag, varav minst en person representerar
ledningen på företaget. I tillägg till detta avser projektet att kunna erbjuda deltagande företag en
fördjupningsutbildning i samverkan med högskola samt fortsatta aktiviteter i form av
nätverksträffar och studiebesök.
Horisontella kriterier
Ett kännetecken på industriföretag som är i framkant är ett tydligt fokus på hållbarhet. Vid urval
av medverkande företag kommer deras arbete med miljöfrågor och hållbarhet vara en faktor
som påverkar. Projektet syftar till en hållbar industriell framtid ur flera aspekter.
Digitaliseringen möjliggör tjänsteutveckling och en internationalisering utan varuproduktion
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med tillhörande transporter. Hållbar produktion handlar i hög grad om att ta vara på resurser på
allra bästa sätt, både tid och material samt energi. Ökad digitalisering kan minska förluster och
kassation, den möjliggör en kundorderstyrd produktion med hög variation och skapar ett
attraktivt arbete som effektiviserar fabriken och förbättrar företagens konkurrenskraft och
kundnytta. Arbetssättet inom projektet kommer att följa Västra Götalandsregionens antagna
miljöpolicy. Projektet strävar efter att alltid samordna företagsbesök så att 2-3 besök görs när
projketet ändå är på plats. Erfarenhetsutbyte med övriga aktörer sker ofta genom Skype-möten,
för att spara tid och ekologiskt avtryck. Inom industrin är det en kraftig obalans mellan antalet
män och kvinnor. Med digitaliseringens utveckling ser projektet möjligheter för industrin att
attrahera nya målgrupper.
Inom det pågående projektet Kompetensnavet adresseras problematiken med icke jämställda
arbetsplatser väldigt tydligt. Projektet tar med sig lärdomar in i alla andra aktiviteter projektet
bedriver på IUC. En hållbar industriell region har attraktiva och inkluderande arbetsplatser.
Projektet kommer att arbeta för att jämställdhetsaspekten lyfts fram och att fördelning mellan
män och kvinnor blir så jämn som möjligt. Projektet kommer att aktivt prioritera företag med
kvinnliga ägare, ledning eller nyckelpersoner, då kvinnor är i en mycket tydlig
minoritetsposition i dessa roller i målgruppen. Projektet kommer att vara extra lyhörda för
insatser som ger bättre möjligheter för nyanställning och bättre arbetsförhållanden för kvinnor i
företaget. Stor hänsyn till tillgänglighet kommer att tas.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation
och
resultatspridning
Öppna seminarier

Kommunikationsplan och spridning av
projektet på seminarier. Informera om
projektet för aktörer inom
innovationssystemet.
Fokus på inspiration och insikt, möjligheter och
utmaningar/risker med digitalisering.
Träffar/workshops 15 utvecklingsprogram bestående av 6
träffar/workshops per utvecklingsprogram.
Varvas med affärsinriktad coachning.
Träff 1. Målbild Programintroduktion. Företagen utmanar sina
Varför ska vi
befintliga affärsmodeller och arbetar fram en
digitalisera
målbild för sin digitaliseringsresa.
Träff 2. Strategi Strategi och handlingsplan för digitalisering,
Hur digitaliserar vi
utifrån företagens nuläge och målbild.
Träff 3. Studiebesök Studiebesök hos företag med en lyckad
- Hur gör andra
digitalisering bakom sig, kopplas till egen
strategi. Definiera riktning för coachning 3.
Träff 4. Case - Från
Aktivitetsplan för genomförandet. Resursbehov
ord till handling
om kompetens, kapacitet och ekonomi.
Definition av behov för spetskompetens i
coachning.
Träff 5. Resurser Avstämning företagens case. Definiera
Dessa tar vi hjälp av kundkrav, funktionskrav, leverantörskriterier,
finansieringslösningar samt kompetensbehov
utifrån företagens case. Gästföreläsning.
Träff 6.
Reflektion och erfarenhetsutbyte, presentation
Genomförande - Hit av case, feedback samt frågor om fortsatt arbete
har vi kommit
med digitaliseringsstrategin. Sammanställning
av effekter.
Coachning 140
Affärsinriktad coachning, varvas med
företag
träffar/workshops. 15 utvecklingsprogram
bestående av 6 coachningstillfällen per
utvecklingsprogram.
1. Varför ska vi
Diskussion av företagets målbild och eventuell
digitalisera?
komplettering utifrån träff 1. Grund för
företagets arbete framöver.
2. Hur digitaliserar
Vidareutveckling av företagens strategi utifrån
vi?
träff 2. Definiera case utifrån strategi.
3. Hur gör andra?
Prioritering av case utifrån träff 3. Företagen
definierar ett case att arbeta med i programmet.
4. Från ord till
Återkoppling träff 4. Detaljplanering för nästa
handling?
steg i företagets case samt skiss av resursbehov.
5. Dessa tar vi hjälp
Uppdatera aktivitetsplan utifrån träff 6.
av?
Effekter, lärdomar av företagets arbete hittills
och arbete inför träff 6.
6. Hit har vi kommit. Avstämning utifrån strategin och vägar fram för
en fortsatt digitaliseringsresa.
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Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad

2018-01-01 2020-06-01
2018-01-01 2020-12-31

600 000

2018-01-01 2020-12-31

1 315 250

2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31

1 315 250

2018-01-01 2020-12-31

1 315 250

2018-01-01 2020-12-31

1 315 250

2018-01-01 2020-12-31

1 315 250

1 291 989

1 315 250

2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31

1 181 326

2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31

1 181 326

2018-01-01 2020-12-31

1 181 326

1 181 326
1 181 326
1 181 326

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete

Extern löpande utvärdering och uppföljning av
projektets mål och indikatorer.
Sammanställning av projektresultat,
slutrapportering.

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31
2021-01-01 2021-04-30

Kostnad
1 781 989
0

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

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

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

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Omsättning i små - och medelstora företag
- Antal SMF per 1 000 invånare
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Investeringar materiel och externa lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Projektintäkter
Avgår projektintäkter (negativ kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2018
2 400 678
1 486 182
100 000
325 000
1 538 402
5 850 262

2019
2 709 588
1 486 182
100 000
325 000
1 736 358
6 357 128

2020
2 763 778
1 486 183
100 000
325 000
1 771 085
6 446 046

Totalt
7 874 044
4 458 547
300 000
975 000
5 045 845
18 653 436

466 667
466 667
5 383 595
5 383 595

466 667
466 667
5 890 461
5 890 461

466 666
466 666
5 979 380
5 979 380

1 400 000
1 400 000
17 253 436
17 253 436

2018

2019

2020

469 415
2 810 492
3 279 907
3 279 907

510 864
3 065 183
3 576 047
3 576 047

517 470
3 000 000
3 517 470
3 517 470

1 497 749
8 875 675
10 373 424
10 373 424

2018
2 103 688

2019
2 314 414

2020
2 461 910

Totalt
6 880 012

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

Totalt

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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39,88%
39,88%
60,12%
0,00%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:2

Prioriteringsmöte 6 dec 2017

Bilaga 9

Ärendelista ERUF, Insatsområde 3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Sökt
belopp
Sökande/Projektnamn SEK

1

20201546 Högskolan i Borås/ Body
& Space - Plattform för 16 147 797
cirkulärt mode och
hållbara miljöer

2

20201530 Energi- och Miljöcentrum
i Varberg /
Trähusambassadörer

1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet Body & Space har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (11 poäng). Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Body & Space uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (74%).

Prioriteras.
914 073 Projektet Trähusambassadörer har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (8 poäng). Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Trähusambassadörerna uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (68%).

Summa 17 061 870

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 3 – Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projekt: Body & Space – Plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer
Sökande organisation: Högskolan i Borås

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

9 (9)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 9
Ärendenummer 1

Bilaga 9

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Body & Space - Plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Högskolan i Borås
Västsverige
20201546
2017:2
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Samverkansprojekt
2018-01-01 – 2021-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götaland
16 147 797
24 384 700
300 000
40 832 497
Thanos Pinakas

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
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 har
projektet även målgrupper i samhället i allmänhet, det är tänkt att även konsumenter och
studenter ska engageras i projektaktiviteterna. En viss koppling finns till näringslivet i Halland,
etablerade kontakter finns med Energi och Miljö Centrum i Varberg.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Satsningen är väl förankrad i regionen och är
av strategisk karaktär, ett slags paraplyprojekt som omfattar flera pågående insatser inom textiloch möbelindustrin samt även genomförande av nya inslag. Flera företagsnära aktiviteter
planeras, tex de tilltänkta test- och demoaktiviteterna, dock är beskrivningen enligt ansökan, till
en viss del något abstrakt. Detta gör det svårt att i förväg bedöma den verkliga effekten hos
företagen. Projektet, genom att integrera bredare intressegrupper i genomförandet, intar en
holistisk hållning inom cirkulär ekonomi och därmed ökar potentialen till positiva
samhällseffekter. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa och
ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s
Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X

2

3
X

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 11
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1

X
X

2
X

3

Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
IDC West Sweden AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Västsverige ligger i framkant när det kommer till innovativa, hållbara och cirkulära projekt och
processer inom textiler, mode, inredning och möbler. Företagen i Västra Götaland uppger också
högst hållbarhetsmognad i Tillväxtverkets rapport Hållbarhet i Modebranschen (2016), vilket
visar att området fått en väsentlig betydelse för regionen. För att fullt ut kunna utnyttja
kunskapsbasen för cirkulära processer i regionen föreslås att en särskild plattform etableras,
Body & Space, plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer.
Body & Space avser personligt välbefinnande som förmedlas av närutrymmet - kläderna du bär
och rummen du vistas i. Plattformen ska fungera som en möjliggörare och katalysator för
utveckling av verksamhet inom textil, mode, inredning och möbler i Västsverige i en cirkulär
ekonomi. Den drivande kraften i plattformen kommer att vara en s.k. do-tank, som förfogar över
kärnkompetenserna inom Högskolan i Borås, Science Park Borås tillsammans med Högskolan i
Skövde/IDC West Sweden och Gothia Science Park samt andra relevanta partners. Det finns
många bra och betydande initiativ inom textil, mode, inredning och möbler i Västsverige idag.
Till exempel har Textile Fashion Center i Borås en infrastruktur i samverkan med Högskolan i
Borås (HB), som innefattar Textilhögskolan, Science Park Borås, Marketplace Borås, Inkubatorn i
Borås samt forsknings- och innovationsinitiativ (Smart Textiles, Re:Textile, SIIR-Handelslabbet).
Smart Textiles är till exempel motorn för textila innovationer från grundforskning,
prototypframtagning till kommersialisering av produkter. Man har också ett stor externt
nätverk, till exempel är Smart Textiles medlem (via VGR) i Regiotex som är ett initiativ för
textilregioner i Europa. Syftet med Regiotex, som handlar om smart specialisering, är bland
annat att underlätta för små- och medelstora företag i branschen att investera mer i innovation,
bli mer konkurrenskraftiga och skapa fler jobb. IDC West Sweden som sedan 2012 drivit projekt
tillsammans med det regionala näringslivet med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi har
ett nära samarbete med Högskolan i Skövde inom flera områden där produktutveckling och
materialkunskap är ett.
Vidare ser man i Skövde att ASSAR Industrial Innovation Arena börjar ta form och är
inflyttningsklart i oktober. ASSAR är en del av den innovationsmiljö som bl.a. utgörs av
Högskolan i Skövde, Gothia Science Park och Inredia i Tibro. Således pågår ett flertal projekt
inom regionen men det har framhållits att den forskning, design, produktutveckling och
hållbarhetsarbete som genomförs inte alltid är samlad och kunskap om cirkulär ekonomi saknas.
Ofta kan projekt sakna en samordnad och tydlig drivkraft mot t.ex. kommersialisering och
företagen jobbar i sin egen kammare med "business as usual", istället för att lyfta blicken mot
innovationer, hållbarhet och cirkulära processer. Många små och medelstora företag saknar
också inhouse-kunskap om effektiva cirkulära processer vilket får dem att kämpa med
konsumenternas/köparnas nya krav och beteenden för mer miljövänliga produkter och tjänster.
Här skulle en samlad drivkraft med ömsesidiga kollektiva och samordnade åtgärder kunna lyfta
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tillväxten och kunskapen om cirkulär ekonomi i Västsverige. Plattformen vill samla och lyfta
dessa pågående projekt och forskningsmiljöer - de kompletterar satsningen väl i och med att
Body & Space får en gemensam väl anpassad innovationsmiljö och flera fysiska platser, i Borås,
Tibro och Skövde. Det finns därmed en stor tillgång till resurser och bra förutsättningar för att
skapa och driva Body & Space framåt. Förankring för plattformen finns i alla led, såsom Västra
Götalandsregionen, branschorganisationerna för respektive område, näringsliv,
utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi.

Omvärld och samverkan
Plattformens arbete ligger mycket väl i linje med Västra Götalands nya klimatstrategi, Klimat
2030. Klimatpåverkan i Västra Götaland är ca 6 ton/person och år. Skulle vi lägga till
klimatpåverkan från konsumtion är den närmare det dubbla. Det gör att frågor kring
konsumtion och produktion av varor ökar i betydelse och där både kläder och möbler visat sig
ha en stor klimatpåverkan. En övergång till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi kan bli en av
flera viktiga åtgärder. Västra Götaland har därför inom Klimat 2030 pekat ut fyra prioriterade
fokusområden där "Resurseffektiva och förnybara produkter och tjänster" är ett av dessa. Inom
det prioriteras "Tjänster och cirkulära varor" samt "Design för hållbar livsstil" vilket ligger helt i
linje med de frågor som kommer prioriteras i projektet.
Cirkulär ekonomi och hållbarhet är centrala intresseområden för Science Park Borås och
Högskolan i Borås (HB) samt IDC West Sweden. Fortlöpande analyser och
kunskapsuppdateringar genomförs i olika projekt inom området. Kontinuerligt samarbete med
branschorganisationerna såsom TEKO (Sveriges textil- och modeföretag), Swedish Fashion
Council, TMF (Trä- och Möbelföretagen), Interior Cluster, RISE etc garanterar aktuell
information om branschens intressen. Inom miljön för Body & Space finns samarbeten med
relevanta initiativ:
-HB är medlem i Sustainable Apparel Coalition (SAC), den ledande internationella
organisationen för hållbar produktion i kläd-, sko- och hemtextilindustrin.
-IDC West Sweden i Skövde är en av huvudaktörerna i Västsverige för en cirkulär och hållbar
inredning- och möbelsektor, med en betydande erfarenhet, som kommer att ingå i plattformen.
-Smart Textiles deltar i den svenska regeringens dialog om "Sverige - det hållbara modeundret"
med syfte att göra svenskt mode världsledande inom hållbarhet.
-Ett nära samarbete med Wargön Innovation om återvinning.
-Swera IVF olika projekt inom hållbar textil.
-Inredia i Tibro med sin fysiska miljö och möbelkluster.
-Möbelbruket: Industriell återtillverkning av möbler.
- Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelflöden steg II. Syftet med projektet är att utveckla
och testa detaljerade cirkulära affärsmodellskoncept.
-Material Connexion: Material ConneXion (MCX) är världens första och största materialbibliotek
och består idag av cirka 8000 avancerade, innovativa och hållbara material och
tillverkningstekniker.
- ASSAR Industrial Innovation Arena etableras, med fokus på tillverkningsindustrin.
Målsättningen med ASSAR är att integrera befintliga strukturer och verksamheter för
kompetensutveckling, forskning, utveckling och innovation och att erbjuda tillverknings- och
teknikföretag en innovationsmiljö i världsklass. Här finns idag tydliga synergier i samverkan.
Området ligger i frontlinjen för en hållbar och innovativ utveckling och en attitydförändring till
en cirkulär ekonomi.
-HB följer noga arbetet med European Clothing Action Plan (ECAP) för att minska klädindustrins
miljöpåverkan genom hela försörjningskedjan.
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-HD är delaktig i Mistra Future Fashion, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för att göra
modeindustrin hållbar och miljövänlig.
Plattformen kommer också att samarbeta med EMC (Energi och Miljö Centrum) i Halland, som
bland annat arbetar med projekt inom återbruk och delningsekonomi.

Koppling till det regionala näringslivet
I Västra Götaland finns en stor koncentration av företag inom textil, mode, inredning- och
möbler och professionell kompetens inom akademi, institut och näringsliv. Cirka 7 000 personer
är anställda inom produktion av textilier/möbler/inredning. Här finns också en stor andel
företag som arbetar inom parti- och detaljhandel samt arkitekter/designer med flera och totalt
omfattar branschen cirka 17 000 anställda i Västra Götaland. Vidare ägs IDC West Sweden av
153 företag varav en stor del utgörs av den klusterbildning som finns inom möbel och
inredningsbranschen.
Den tillverkande industrin har påbörjat en medveten riktning där förståelsen för kedjan från
forskning, produktutveckling, nya materialval med cirkulära egenskaper och nya affärsmodeller
finns, detta för att lyckas med ett omställningsarbete för att bli mer konkurrenskraftiga. Man ser
också att textil- och möbelbranschen är nära relaterade till varandra vilket också synliggörs i
rapporten ”Branschöverskridande kompetensknippen”. Exempelvis gör flera större textilföretag
med produktion i Västra Götaland produkter för inredning till offentlig miljö som möbeltyg,
gardiner och mattor. I Västra Götaland finns även en mycket stark specialisering inom textil- och
möbelbranschen, vilket beskriver sektorns andel av den totala sysselsättningen i regionen
jämfört med motsvarande andel på nationell nivå. Inom båda branscherna finns en medvetenhet
om vikten av att ställa om till en cirkulär ekonomi och flera projekt är igång. Denna utveckling är
ännu i ett tidigt skede men det finns en stor potential inom design, teknik och affärsutveckling
för att utveckla nya lösningar som kan ge ökad sysselsättning i Västra Götaland. Projektet kan
med den insamlade data från projekt inom cirkulär ekonomi kopplat till textil, mode, inredning
och möbler påverka utvecklingen och bidra till att lösa de proppar som stoppar upp i systemet.
Body & Space kan också samla näringsliv och industri för att ge bilden av vilka förutsättningar
som finns för en omställning. Länken mellan politik, näringsliv, nya kravställningar och
samtidens förutsättningar i tillverkande industri kopplat till textil och möbler måste ha en
samlad plattform att utgå från.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Syftet med EU:s Östersjöstrategi, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i
Östersjöregionen står inför i dag. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman
regionen och öka välståndet. Delar av Östersjöstrategin är relevanta för projektet. I strategin
står tydligt att medlemsländerna ska sikta mot att stärka sin konkurrenskraft och sitt välstånd
genom att samverka bättre när det gäller forskning och utveckling samt genom att fördjupa och
fullborda den inre marknaden och målen i Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt.
På lång sikt kan projektet även ha inverkan på mål 1, Rädda Havsmiljön, då projektet i det stora
hela vill minska övergödningar och föroreningar från textilbranscherna. Parallellt och i synergi
med utvecklingen av den nya plattformen för cirkulärt mode och hållbara miljöer, samt i synergi
med utvecklingen av en nationell arena för hållbart mode på regeringens initiativ som en del av
det strategiska samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi, utvecklas en rad
nya projekt och samarbeten hos Science Park Borås kopplat till Re-Textile. Inom ramen för
Interreg Central Baltic utvecklas ett samarbete mellan verksamheter i Finland, Estland, Lettland
och Sverige. I samarbetet deltar Latvia Art Academy, Latvia Investment and Development
Agency (LV), Aalto School of Arts Design and Architechture at Aalto University (FI), Tallinn
Business Incubators (EE) samt Retexile hos Science Park Borås (SE). I projektet skapas en
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vidgad plattform för interregionalt samarbete till stöd för utvecklingen av cirkulärt mode. Den
återvändande textilindustrin kommer att se annorlunda ut än den storskaliga industri vi minns
från förr. Den industri som är på väg tillbaka till Sverige och Europa kommer att utvecklas från
helt andra affärsmodeller och bidra till skapandet av nya värde-kedjor för cirkulärt mode. Ett
nytt inkubatorsprogram "Central Baltic Business Innovation Programme for Circular and Slow
Fashion" riktat till framtidens ledande designföretag inom textil och mode i regionen utvecklas
och implementeras under kommande år.

Mål och resultat
Mål
Målet med projektet är att placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom
cirkulär ekonomi och minimering av miljöpåverkan avseende textil, mode, inredning och
möbler. Projektet kommer att fungera som möjliggörare och katalysator för utveckling av textil-,
inrednings- och möbelsektorerna i Västsverige och deras värdekedjor. Det kommer att läggas
särskild vikt vid de många små och medelstora företagen i regionen. Grundidén är att utveckla
befintliga och tillämpade affärsmodeller från att vara linjära till att bli cirkulära, vilket
förutsätter teknikutveckling i kombination med förändrade förhållningssätt hos producenter
och konsumenter.
Projektet bygger på utvecklandet av en stark miljö inom området cirkulära affärsmodeller och
samspelet med teknik. Miljön karaktäriseras av en så kallad Do-tank där små- och medelstora
företag kan ta del av best practice från befintliga FoU-projekt, få tillgång till test- och
demoanläggningar och få stöd i affärsmodellsutveckling. Plattformen kommer att inkludera: innovationsrådgivare med kunskap om cirkulär ekonomi inbegripande digitalisering, innovation
och affärsmodeller - access till test-, demo- och prototypanläggningar där små- och medelstora
företag, innovatörer, entreprenörer och forskare kan testa idéer samt -tillgängliggörande och
nyttiggörande av forskning och utveckling För att nå målet har projektet ett antal definierade
delmål, där dess första delmål och huvudsyfte är att tillsammans med deltagande organisationer
inrätta Body & Space-plattformen, att förse den med lämplig personal och att starta i för
sammanhanget ändamålsenliga genomförandeprojekt med lämpliga SME-aktörer och
entreprenörer/innovatörer. Det avser således att initiera och starta en arena med avsikt att
överbrygga hinder mellan initiativ och kommersialisering. Detta är ett steg mot ett
paradigmskifte inom värdekedjan av textil, mode, inredning och möbler och tillhörande
tjänster/handel och därigenom skapa en betydande tillväxt inom innovativa nya företag och små
och medelstora företag.
Följande delmål ingår:
- Att initiera och tillhandahålla lättillgängliga verktyg och metoder för att möjliggöra kreativa
och realistiska produkt- och affärslösningar, som byggs på principerna för cirkulär och hållbar
ekonomi med betydande minskning av koldioxid och annan relevant miljöpåverkan.
- Att inte bara skapa projekt utan också att möjliggöra det praktiska genomförandet.
- Att initiera lämpliga utbildningsåtgärder på flera nivåer bland annat inom cirkulär ekonomi
och utbildning för att underlätta användningen av verktyg och metoder.
- Att inspirera nya aktörer att engagera sig i de nya affärsmöjligheterna som cirkulär ekonomi
frambringar och ta del av dessa potentiella fördelar.
- Att aktivt medverka till att överbrygga klyftan mellan faktisk kunskap och konsumenters
uppfattning och beteende.
- Att skapa en innovativ och kreativ kommunikationsagenda för att kunna fungera som
världsledande aktör och förebild.
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- Att utnyttja klustrens och företagens fulla potential i Västsverige (Science Park Borås, IDC
West Sweden, övriga Science Park, Energi- och Miljö Centrum i Varberg etc) Målen för detta
projekt ligger väl i linje med VGRs strategiska program för cirkulärt mode och hållbara miljöer,
som inkluderar stärkt innovationskraft för cirkulär ekonomi inom textil- och möbelbranschen;
professionell beställarkompetens för hållbara interiörer och samarbete med branschens aktörer
för att testa och demonstrera lösningar samt ökat utbud och efterfrågan av cirkulära och giftfria
produkter/tjänster/system inom textil- och möbelbranschen.

Målgrupper
Enligt VGRs klusteranalys är Västra Götalandsregionen centrum för mode-, textil- inredning och
möbler i Sverige, med 7 000 anställda i produktion och ytterligare 17 000 jobb indirekt, vilket
gör denna bransch till den viktigaste efter fordon och biovetenskap. Här finns också en stor
andel företag som arbetar inom parti- och detaljhandel inom textil- och möbelbranschen samt
arkitekter/designer och totalt omfattar branschen cirka 17 000 anställda i Västra Götaland.
Vidare ägs IDC West Sweden av 153 tillverkande företag varav en stor del utgörs av den
klusterbildning som finns inom möbel och inredningsbranschen. Den tillverkande industrin har
påbörjat en medveten inriktning där förståelsen för kedjan finns från forskning,
produktutveckling, nya materialval med cirkulära egenskaper och nya affärsmodeller, detta för
att lyckas med ett omställningsarbete för att bli mer konkurrenskraftiga. I möten skapar
näringsliv och akademi ny kunskap och industrinytta genom forskning, utbildning och
samverkan.
Den primära målgruppen för projektet består av befintliga små- och medelstora företag och
institutionella aktörer i Västsverige med koppling till textil, mode, inredning och möbler samt
möjliga blivande aktörer, såsom innovatörer och start-ups. De omfattar design,
produktutveckling och forskning, tillverkning, distribution, marknadsföring och handel, men
även viktiga stödfunktioner, som till exempel IT-företag och eventanordnare.
Samverkansparterna har identifierat ett antal aktörer inom detta område. En annan mycket
viktig målgrupp är den offentliga sektorn eftersom den nyttjar stora kvantiteter av textil- och
möbelsektorns material och produkter. T.ex. kasseras tonvis av svensktillverkade
kvalitetsmöbler varje år (bland annat på sjukhus och skolor) på grund av att sortering,
återtillverkning och återförsäljning ännu inte är löst. I övrigt ser man att det även finns
målgrupper i samhället i allmänhet, eftersom konsumenter och deras attityder spelar en viktig
roll i att förverkliga en cirkulär ekonomi.

Förväntat resultat vid projektavslut
Övergripande mål:
Placera Västsverige som en internationellt erkänd aktör inom området textil, mode, inredning
och möbler beträffande cirkulära ekonomier och minimering av miljöpåverkan.
- I slutet av projektet är Västsverige känt som den ledande arenan för hållbarhet och cirkularitet
inom textil, mode, inredning och möbler.
- Resultaten kommer att skapa intresse för Västsverige inom EU och internationellt och
därigenom kommer nya projekt att genereras och vidare tillväxt åstadkommas.
Huvudmål: Att starta upp Body & Space-plattformen
- En Do-Tank kommer att vara i drift och verksam med personal på plats.
- Företag, innovatörer och andra aktörer kan delta och påbörja satsningar för att förbättra
produktiviteten, vidareutveckla sin hållbarhetsprofil och uppnå ytterligare tillväxt.
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Delmål 1: Att initiera och tillhandahålla lättillgängliga verktyg och metoder för att möjliggöra
kreativa och realistiska produkt- och affärslösningar, byggda på principerna för cirkulär
ekonomi med betydande minskning av koldioxid och annan relevant miljöpåverkan.
Delmål 2: Att inte bara skapa projekt utan också möjliggöra det praktiska genomförandet.
Delmål 3: Att initiera lämpliga utbildningsåtgärder på flera nivåer bland annat om cirkulär
ekonomi och utbildning för att underlätta användningen av verktyg och metoder.
Delmål 4: Att inspirera nya aktörer att engagera sig i det nya affärsområdet och ta del av dess
potentiella fördelar.
Delmål 5: Att aktivt bidra till att höja ambitionsnivån och överbrygga klyftan mellan faktisk
kunskap och konsumenters/kunders uppfattning och beteende.
Delmål 6: Att skapa en innovativ och kreativ kommunikationsagenda för att kunna fungera som
världsledande aktör och förebild.
Delmål 7: Att utnyttja företagens fulla potential i Västsverige

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet förväntas skapa en kontinuerlig och dynamisk process för cirkularitet och hållbarhet,
särskilt genom proaktiva projekt. Organisationer inom textil, mode, inredning och möbler i
Västsverige kommer att kunna implementera cirkularitet och hållbarhet i sina egna strategier
och därigenom dra nytta av den växande konsumentmedvetenheten om hållbarhet. Befintliga
företag kommer att kunna stärka sin konkurrenskraft och påskynda tillväxten. Nya företag
kommer att etableras, vilket ytterligare stärker positionen för detta kluster på världsmarknaden.
De deltagande organisationernas strategier innefattar utveckling av idéer för hållbar påverkan
som en central del av sina långsiktiga mål. Science Parks Borås uppdrag är att skapa hållbara
lösningar på samhällsutmaningar och verkställa den långsiktiga visionen om det goda livet och
en klimatneutral region i Västsverige. Dessa strävanden fortsätter efter projektets slutförande,
och projektets resultat kommer att vara ett steg framåt i resan mot hållbarhet för deltagande
organisationer och företag. Man kommer utveckla plattformens arbete för att förbereda
långsiktighet. Detta görs genom att kartlägga finansieringsmöjligheter, kartlägga fortsatta
samarbeten, se över möjligheterna att fortsatt använda test-, demo- och prototypanläggningar =
målet är att få till fortsatta resurser att driva do-tanken.
De horisontella kriterierna är en central del av arbetet. Projektet kommer att fortsätta ha
Science Park Borås som huvudman efter projektets slut. Målen och de långsiktiga effekterna för
detta projekt ligger väl i linje med FNs hållbarhetsmål, bland annat mål 6, rent vatten, mål 8
anständiga arbetsvillkor och ekonomiska tillväxt, mål 9 -hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, mål 12 hållbar konsumtion och produktion, mål 13 bekämpa klimatförändringar,
mål 14 hav- och marina resurser, mål 15 ekosystem och biologiskt mångfald.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Plattformen kommer att utgå från Science Park Borås, men även lokalisera sig hos
samverkansparten i IDC West Sweden i Skövde. Tanken är att vara en öppen och tillgänglig
miljö, såsom utbildningsaktörer och små- och medelstora företag. Plattformens strategiska
styrgrupp kommer att ha till uppgift att säkerställa att plattformens syfte, mål och strategier
uppfylls (m.a.o. att projektet ligger i linje med projektbeskrivning, tidsplan och beslut om stöd),
att regelverk och lagar efterföljs, att de horisontella kriterierna efterföljs och integreras samt att
tidsplaner och budget ligger i linje med projektplan. Den strategiska styrgruppen kommer att få
ta del av ett vägledande dokument som beskriver de åtaganden och krav som respektive
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styrgruppsmedlem föreskrivs. Styrgruppen består av: Science Park Borås, IDC West Sweden AB,
Västra Götalandsregionen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen, RISE, två näringslivsrepresentanter.
En referensgrupp kommer också att knytas till projektet. De ska bevaka plattformens resultat
och bidra med kompetent.
Projektledare: en effektiv och driven ledning av projektet är väsentligt för att uppnå satta mål.
Rollen som projektledare innebär huvudansvar för det dagliga operativa arbetet. Detta
inkluderar; ansvar och ledning för plattformen och dess olika arbetspaket, administration,
samordning, rapportering och uppföljning. Projektledaren ska också vara sammankallande till
t.ex. styrgruppsmötena och ha nära kontakt med projektekonom samt kommunikatör. All
koordinering, rapportering och uppföljning kommer att ske enligt riktlinjer och krav i linje med
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Det stora flertalet av partners är vana och har stor
erfarenhet av att arbete med liknande projektstyrning och stödprogram. Projektägaren
tillhandahåller verktyg och program för att ha full kontroll på uppföljning av budget och nedlagd
och återstående tid, aktiviteter samt fakturahantering. Ett system för aktivitets- och
tidsplanering finns också att tillgå.
Innovationsrådgivaren: kommer att ansvara för delar av plattformens aktiviteter. Rollen som
innovationsrådgivare inkluderar samordning och planering av delaktiviteter, identifierar och
möjliggöra samverkan samt rapportering och presentation av delmoment, utvärdering och
uppföljning av delaktiviteter, sammanställa resultat och indikatorer, kommunicera avvikelser
och ändringar samt support till kommunikatör.
Innovationstekniker: ansvarar för det praktiska genomförandet i Do-tanken. Möjliggör access till
test-, demo- och prototypanläggningar. Är kanalen in för företag, entreprenörer och forskare till
att testa idéer och genomföra idéer. Innovationsrådgivarna och innovationsteknikerna knyter
ihop arbetspaketen tillsamman med kommunikatören och har en växelverkande funktion till
varandra. Projektledare kommer att arbeta tillsammans med innovationsrådgivarna och
innovationsteknikerna, samt ha en ledande roll för arbetsgruppen. Till dessa kommer en
projektadministratör/ekonom (Science Park Borås/Högskolan Borås) och en kommunikatör
(anställas) att kopplas.

Arbetssätt
Arbetet för plattformen kommer att vara proaktivt och kommer att generera mötes- och
kunskapsplatser, idéslussar, innovations-lab, markerspaces samt proaktiva
kommunikationsinsatser etc. Arbetsgruppen kommer bland annat att arbeta för att växla upp
pågående projekt inom cirkulär ekonomi och konkretisering av projektidéer (do-tank) - just för
att höja kunskap och medvetenhet om cirkulär ekonomi hos små- och medelstora företag.
Mycket av verksamheten kommer därför att placeras i fysiska testmiljöer, verkstäder och
innovationslab, som t.ex. återfinns inom pågående projekt såsom Re-textile, Smart Textile, Assar
Industrial Arena och Möbelbruket, men även ute hos befintliga små- och medelstora företag.
Genom att ha nära kontakt med pågående projekt och näringslivets aktörer kommer
plattformens arbetsgrupp att kunna arbeta strategiskt och växla upp och kommunicera
projektresultat.
Projektägaren kommer tillsammans med IDC Skövde att ha hand om rekrytering för projektet.
Rekryteringsgruppen kommer att ta fram rollbeskrivningar, meriterande krav och egenskaper.
Gruppen kommer också att säkerställa att horisontella kriterier tillvaratas under
rekryteringsprocessen. Inköp och upphandlingar kommer att hanteras av projektledaren, i linje
med de direktiv som ligger under Science Park Borås/Högskolan i Borås. Projektet kommer att
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bestå av en arbetsgrupp som leds av en projektledare. Projektledaren är ansvarig för att planera
och styra upp interna avstämning, både med arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp.
Projektägaren, Högskolan i Borås, kommer också ha ett ansvar för att säkerställa att
avstämningar och uppföljningar efterföljs. Externt upphandlad och utförd löpande utvärdering
av plattformens arbete, utförande, resultat, rutiner, och effekter kommer att ske. Utvärderingen
kommer att dels fokusera internt på aktiviteter och organisation, dels externt mot plattformens
målgrupper. Detta är en viktig åtgärd för att säkerställa att man arbetar i linje med uppsatta mål
och anpassar och styr aktiviteter för att nå målen. Utvärderingen kommer också ge en bild av de
behov och drivkrafter som målgrupperna för plattformen har. Inom ramen för projektet
kommer arbetet kring jämställdhet- och mångfaldsfrågor att utgå från den metod som utarbetats
i IDC West Sweden AB och Högskolan i Borås riktlinjer. En metod med tydliga mål, checklistor
och avstämningar och bygger på en dokumentation som skapar systematik. Varje arbetspaket
kommer att upprätta en särskild plan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet med
nulägesanalys, syfte, mätbara mål, aktiviteter, avstämningar och dokumentationsrutiner.
Metoden omfattar även externa kontakter, kommunikation med omvärlden och upphandlingar.
Integration och mångfald ska också nås genom samverkande aktiviteter och ett
mångfaldsperspektiv ska inkluderas i projektutvecklingen. Även kommunikationsinsatser ska
utvecklas för att nå varierande målgrupper. På möten och konferenser ska tillgängligheten vara
så hög som möjligt. Lokaler ska i största möjliga mån vara anpassade för personer med
funktionsnedsättning. Det kan handla om att det ska finnas hissar, ramper, handikappanpassade
toaletter, hörselslingor för hörselskadade och möjligheter för blinda att ta del av information,
samt bra parkeringsmöjligheter.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

WP 1
Projektledning
WP 2 LEARN

Projektledning ska se till att plattformen och dess
aktiviteter flyter på enligt plan.
LEARN är en kunskapsbank och den utbildande
delen i projektet. Arbetspaketet syftar till ökad
kunskap om cirkulär ekonomi med dess
affärsmöjligheter.
Kartlägga kunskapsbehov, arrangera
behovsstyrda seminarier, samla kunskap från
forskning, fördjupad kunskap genom öppna
workshops, omvärldsbevakning.
Stöd till företagen för att utveckla och värdera
idéer till genomförbara projekt.
Idégenerering och idéutveckling med olika
utbildningsaktörer.
Nätverk för nya värdekedjor.

- Katalysator

- Möjliggörare
- Uppväxling
- Nätverk
WP 3 DO
- Uppstart
- Katalysator
- Möjliggörare
- Uppväxling

Do-tanken är den verkställande delen av
plattformen.
Kartlägga, analysera och utveckla möjligheter för
resurser för demo- och prototypframtagning.
Identifiera och initiera projektidéer gemensamt
med institutionella intressenter och företag.
Test, demo och protypframtagning för innovation
både internt hos samverksanparterna med också
bland företag.
Stödja och underlätta för samarbeten och
samskapande mellan olika aktörer i form av
nätverk.
Utveckling av ett kommunikationsprogram.

Extern
kommunik. &
resultatspridning
- Katalysator
Att skapa ett kommunikationsramverk för
projektet som ger en engagerande och informativ
2-vägskommunikation.
- Möjliggörare
Designade kampanjer med artistiska inslag.
- Uppväxling
Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete
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Kontinuerligt tillhandahålla
kommunikationsbudskap för alla intressenter och
målgrupper.
Externt upphandlad och utförd löpande
utvärdering av plattformens arbete, utförande,
resultat, rutiner, och effekter.
Insamling av resultat, sprida resultatet,
avslutskonferens.

Tillväxtverket

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad

2018-02-01 2020-06-30

2 000 000

2018-04-02 2020-06-30
2018-05-01 2020-08-31
2018-08-01 2020-08-31
2018-01-01 2020-12-31
2018-01-01 2018-11-30
2018-01-01 2020-08-31
2018-03-05 2020-08-31

2 400 000

2018-08-01 2020-08-31

1 400 000

2017-08-15 2017-10-12

5 000 000

2018-01-01 2018-12-31

1 500 000

2018-02-05 2020-12-31
2019-09-01 2020-12-31

2 500 000

2018-03-05 2021-04-30

600 000

2021-01-01 2021-04-30

500 000

4 000 000
7 500 000

2 800 000
300 000
9 400 000
1 400 000
2 500 000
4 100 000

1 000 000

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

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

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

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.
Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart)
- Omsättning i små - och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Värde
200
200
100
40

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

2018
3 436 800
4 250 000
200 000
1 009 814
2 447 551
11 344 165
11 344 165

2019
3 522 720
4 177 500
200 000
935 205
2 508 740
11 344 165
11 344 165

2020
3 610 790
4 106 938
200 000
854 981
2 571 458
11 344 167
11 344 167

2021
230 000
0
0
106 203
163 797
500 000
500 000

Totalt
10 800 310
12 534 438
600 000
2 906 203
7 691 546
34 532 497
34 532 497

2 000 000
100 000
2 100 000
13 444 165

2 000 000
100 000
2 100 000
13 444 165

2 000 000
100 000
2 100 000
13 444 167

0
0
0
500 000

6 000 000
300 000
6 300 000
40 832 497

2018

2019

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
Borås kommun
Total offentligt bidrag annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Skaraborgs Kommunalförbund
Kommunalförbundet Sjuhärad
Västra Götalandsregionen
Högskolan i Borås
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privata bidrag annat än pengar
TEKO
Marketplace Borås
Total privat bidrag annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering

2020

2021

Totalt

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

0
0

6 000 000
6 000 000

500 000
2 000 000
2 000 000
1 525 000
6 025 000
8 025 000

500 000
2 000 000
2 000 000
1 525 000
6 025 000
8 025 000

500 000
2 000 000
2 000 000
1 525 000
6 025 000
8 025 000

0
0
0
309 700
309 700
309 700

1 500 000
6 000 000
6 000 000
4 884 700
18 384 700
24 384 700

50 000
50 000
100 000

50 000
50 000
100 000

50 000
50 000
100 000

0
0
0

150 000
150 000
300 000

100 000

100 000

100 000

0

0
300 000

2018
5 319 165

2019
5 319 165

2020
5 319 167

2021
190 300

Totalt
16 147 797

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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46,76%
39,55%
59,72%
0,73%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 9

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 3 – Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Trähusambassadörer
Sökande organisation: Energi- och Miljöcentrum Varberg

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

9 (9)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

3 (5)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (6)

Allmän bedömning

5 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 9
Ärendenummer 2

Bilaga 9

Ärendenummer 2
version 1.0 160222

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

Sida 1 (10)

Tillväxtverket

Energi- och Miljöcentrum i Varberg
Västsverige
20201530
2017:2
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Projekt
2018-03-01 – 2021-06-30
Halland
Falkenberg, Kungsbacka, Varberg, Hylte, Laholm,
Halmstad
914 073
1 371 109
0
2 285 182
Isabella Fält

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets syfte är att öka kunskapen om och kapaciteten av träkonstruktioner i byggbranschens
hela värdekedja för att minska energiförbrukningen i flervåningshus. Genom att arbeta med
såväl beställarsidan, som byggherrar och beställare och leverantörssidan, som utgörs av
exempelvis byggbolag, arkitekter och konstruktörer, ska projektet arbeta för att minska
klimatpåverkan i hela byggsektorn. Målet är att öka andelen flervåningshus som byggs med
trästomme i Halland och att trähuskonstruktioner på sikt övervägs och bedöms som alternativ
vid minst 50% av nybyggnationer av flervåningshus i Halland.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och kopplar speciellt an till
mål 2 i investeringsprioriteringen. Projektet är en avknoppning av pilotprojekt Skogsindustri i
regionalfondsprojektet Arena för Grön Tillväxt, där EMC är samverkanspart. Därav är bedöms
förnyelsegraden vara låg, men av samma anledning bedöms förankringen vara god i såväl
regionen som i näringslivet. Projektet ligger i linje med Tillväxtstrategi för Halland och kopplar
an till det halländska styrkeområdet Grön tillväxt. Sökande organisation bedöms ha den
operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Det finns inte
direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

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

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

1
X
X

2

3

X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 8
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X
X

1
X

2

3
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och
intresset fortsätter att öka. Marknadsandelen för träbyggandet har en stor uppsida och många
branschaktörer räknar med att det inom några kommer nå uppemot 20-30%.
Träkonstruktioner har stora tekniska och miljömässiga fördelar och den moderna
träbyggnadstekniken har de senaste åren utvecklats mycket snabbt. Med trästommar i
flervåningshus går det att bygga kostnadseffektivt, snabbt, säkert och dessutom radikalt minska
byggsektorns negativa miljöbelastning.
Byggsektorn har under många år arbetat för att få ner energiförbrukningen i nya byggnader.
Byggprocessen och de material som ingår i byggnaden har dock traditionellt inte varit i fokus ur
klimat- och miljöperspektiv. Det har istället fram tills nyligen varit stort fokus på just
energiförbrukningen vid byggnaders drift. Flera studier visar dock att själva byggprocessen står
för en mycket stor del av en byggnads klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv, i snitt ca
50%.
Klimatanalyser av byggprocessen visar också att flervåningshus i trä har ungefär halva
klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Trähus
kräver mindre energi än andra materialslag och binder dessutom koldioxid under hela sin
livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet. Det finns därmed mycket starka
argument ur klimat- och miljöperspektiv för att öka andelen flervåningshus som byggs i trä.
Utöver klimat- och miljöperspektivet är trä även ett lätt och starkt material som underlättar en
hög grad av prefabricering. Den industriella produktionen underlättar därmed för god kontroll
på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö vilket leder till kortare tider på byggplatsen.
Byggprocessen på plats är också renare, tystare och innebär färre störningar för omgivningen.
Med modern industriell träbyggnadsteknik finns därmed goda förutsättningar att spara både tid
och pengar samtidigt som det gör byggprocessen mer klimat- och miljövänlig. Det ger även en
bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom byggsektorn.
I takt med att kraven på hållbarhet och effektivitet ökar från både kunder och samhälle blir det
industriella träbyggandet av flervåningshus ett alltmer attraktivt alternativ som kommer öka
snabbt de närmsta åren. Detta projekt genomförs för att stärka kapaciteten för trähusbyggande
inom halländska bolag i byggsektorns hela värdekedja. Helt i linje med den halländska
tillväxtstrategins utpekade styrkeområde Grön Tillväxt har de halländska bolag inom
byggsektorn mycket goda förutsättningar till ökad tillväxt och framtida export av såväl råvaran
som byggandet och know-how kopplat till ett ökat trähusbyggande.

Omvärld och samverkan
Intresset för det industriella byggandet av flervåningshus i trä ökar snabbt i stora delar av
världen, inte minst i Sverige med vår goda tillgång till råvaran för trähusbyggande. När
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klimatkrisen kräver minskad klimatpåverkan i byggsektorn samtidigt som bostadskrisen kräver
ökad snabbhet och kostnadseffektivitet i bostadsbyggandet erbjuder det industriella byggandet
av flervåningshus i trä en möjlighet att bidra till lösningen av båda dessa utmaningar. Samtidigt
ger det på sikt mycket goda exportmöjligheter för Sverige. Globala hållbarhetsmål såsom Agenda
2030 och Parisavtalet samt nya nationella lagstiftningar såsom det klimatpolitiska ramverket
samt lagen om hållbarhetsrapportering bidrar också till att såväl beställare som leverantörer
inom byggsektorn på sikt tvingas till ett mer hållbart byggande, också här erbjuder det
industriella byggandet av flervåningshus i trä en möjlighet att bidra till lösningen för bolagens
ökade hållbarhet.
Kunskapen om byggandet och beställandet av flervåningshus i trä är dock fortfarande låg bland
de flesta byggherrar, byggbolag, konstruktörer och arkitekter. Det krävs därför riktade insatser
för att öka kunskapen och kapaciteten för att kunna ta tillvara på de möjligheter som det
industriella byggandet av flervåningshus i trä erbjuder. På några håll i Sverige och Norge har det
växt fram olika initiativ som stöttar utvecklingen av trähusbyggandet. Framstående inom
området i Sverige är nationella branschorganisationen Sveriges träbyggnadskansli som stöttar
branschen med information, expertis och utbildningar. På regional nivå finns framförallt
småländska nätverket Smart Housing som driver utvecklingen av trähusbyggandet och i höst
startar Svinesundskommitténs projekt Grön Tillväxt Trä som skall stärka trähusbyggandet i
gränsregionen Sverige/Norge.
Det finns i Sverige stora skillnader mellan olika orter och regioner på graden av stora trähus vid
nybyggnation. Vi känner idag bara till en större byggnad i Kungsbacka inom Halland. Medan
20% av all offentlig byggnation i Växjö skedde 2016 med trästomme och ofta även
fasad/interiört. Växjö har även de senaste 10 åren lockat etableringar/expansioner av
byggföretag med specialisering på stora trähus.
Trähusbyggandet i grannlandet Norge har de senaste åren utvecklats snabbt mycket tack vare
starka stödstrukturer. Nätverket iTre, projektet Träbyggnadsambassadörer samt vissa
ekonomiska stöd från Innovasjon Norge har alla gjort den utvecklingen möjlig.
EMC har nära samarbete med flera av ovanstående aktörer och där innehållet i detta projekt har
inspirerats av dessa aktörer, vad som tidigare har varit framgångsrikt samt vilka pusselbitar
som saknas för att ytterligare utveckla trähusbyggandet. Detta projekt kommer därmed på ett
naturligt sätt länkas ihop och samverka med andra initiativ på området inom både Sverige och
Norge. Då ovanstående initiativ och aktörer verkar antingen övergripande på den nationella
nivån eller specifikt i enskilda regioner fyller detta projekt därför en viktig roll som regional
satsning för att driva utvecklingen av trähusbyggandet regionalt i Halland.
I regionalfondsprojektet Arena Grön Tillväxt, som EMC är en del av, har EMC inlett en småskalig
satsning på att uppmärksamma trähusbyggandet som ett alternativ till det traditionella
byggandet. Här har ett 10-tal aktiviteter som lockat både beställare och byggare mfl i
värdekedjan men också pekat på ett tydligt behov av mer kunskap och stöd då dagens fokus är
helt inriktat på betong och stål. Aktörerna listas i en bilaga vilka är centrala i kommande projekt.
Detta projekt blir en viktig förstärkning och vidareutveckling av projektets satsning. Som sådan
blir det också en byggsten för att bygga vidare på utvecklingen av det halländska
styrkekområdet Grön Tillväxt samt fortsätta arbetet med Arena Grön Tillväxt även efter
projektets slut i Q1 2018.
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Koppling till det regionala näringslivet
Projektägaren Energi- och MiljöCentrum (EMC) är ett halländskt/västsvenskt företagsnätverk
för klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. En viktig del av EMSs roll är att driva
utvecklingsprojekt och processer inom områden som våra ca 150 företagsmedlemmar ser som
viktiga framtidsområden.
De senaste åren har intresset för trähusbyggande ökat snabbt såväl regionalt som nationellt och
globalt. Bland EMCs medlemmar och andra företag i regionen märks detta genom ett ökat
intresse och behov av kunskap och samarbete kring framtidens träbyggande. Detta gäller företag
inom byggbranschens hela värdekedja, allt från byggherrar och byggbolag till arkitekter och
konstruktörer. Bland företag inom den traditionella skogsindustrin finns också ett starkt
intresse för trähusbyggandet och ett närmare samarbete med byggbranschen. Företagen ser att
kunskaper inom trähusbyggandet på medellång sikt ger möjligheter till konkurrensfördelar och
tillväxt inom ett snabbväxande marknadssegment, medans det på lång sikt snarare kan bli en
fråga om överlevnad för att klara framtida kravställningar på delar av marknaden.
Sammantaget gör det regionala näringslivets behov i den aktuella frågan gällande att detta
projekt behövs för att stärka företagens konkurrenskraft inom ett förväntat snabbt växande
marknadssegment där det idag saknas kunskap och kompetens. I projektet kommer företagen
delta som målgrupp och mottagare av projektresultat.

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

Mål och resultat
Mål
•
•
•

Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland
Att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela
värdekedja
Att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner som reellt alternativ bland
privata byggherrar och offentliga beställare

Målgrupp(er)
•
•

Byggbranschens hela värdekedja; Byggherrar, byggbolag, projektörer och konstruktörer,
arkitekter, underentreprenörer.
Skogsindustrin.

Förväntat resultat vid projektavslut
Att trähuskontruktioner övervägs och bedöms som alternativ vid minst 50% av nybyggnationer
av flervåningshus i Halland.

Förväntade effekter på lång sikt
•
•

Att trähuskonstruktioner övervägs och bedöms som alternativ vid majoriteten av alla
nybyggnationer av flervåningshus i Halland.
Att halländska företag i byggprocessens hela värdekedja får en stärkt konkurrenskraft
och tillväxtpotential inom ett snabbt växande marknadssegment med goda
framtidsutsikter.
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•

Att den halländska byggsektorns minskar sina koldioxidutsläpp genom mer hållbara
byggmetoder.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum (EMC) är projektledare. EMC är en van
projektaktör och har goda upparbetade rutiner för att skilja projekt från ordinarie verksamhet.
Projekten avgränsas genom separat budget med separat redovisning, separata mål med separat
styrning samt personal som avsätts till projektet. Projektledning, administration, ekonomi samt
de delar av projektaktiviteterna som är av mer generalistkaraktär görs av EMCs egen personal
och budgeteras under personalkostnader. De delar av projektaktiviteterna som är av mer
specialistkaraktär köps in av sakkunniga konsulter, det handlar då om insatser i aktiviteterna
”Trähusambassadör” samt ”Trähusrådgivare”, detta budgeteras under externa tjänster.
Projektet är väl förankrat i regionens näringsliv där flera medlemmar och andra företag med
kopplingar till byggbranschen ser ett behov av att bli bättre på att bygga mer i trä. EMC avser att,
jämte ledamöter från EMCs styrelse, ha med branschkompetens från både SME och större
företag som vi exemplifierar. Projektet avser även att ta med någon representant från akademin.

Arbetssätt
Projektet skall stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela
värdekedja. Från dagens 100% byggnation av större byggnader i stål och betong
marknadsutvecklar EMC hela kedjan till att även kunna leverera träbyggnader eller s.k. hybrider.
För att uppnå detta är projektet designat så att det skall verka för att stärka kunskapen och
kapaciteten på både beställarsidan och leverantörssidan. På beställarsidan genom aktiviteten
”Trähusambassadörer” och på leverantörssidan genom aktiviteten ”Trähusrådgivare”.
Grunden i båda dessa aktiviteter är att ta fram och tillhandahålla kunskap och information som
bidrar till att aktörer på beställarsidan och leverantörsidan känner sig trygga med att beställa
och leverera flervåningshus i trä. Det innebär olika former av marknadskompletterande insatser
mot homogena grupper som t.ex. bara Arkitekter till heterogena grupper som en projektgrupp
med beställare till installatörer för ett specifikt projekt. EMCs goda erfarenheter från Arena Grön
Tillväxt visade att metoderna som uppskattas och efterfrågas var:
• Studiebesök på byggplats. Tex Växjö, Göteborg och Trondheim
• Kunskapsförmedling av experter på kursdagar i Halland. November 2016 och 2017.
• Workshop med en till tre beställare som får del av andras erfarenheter av träbyggnation.
• Grundläggande analyser som LCA, tid eller ljud av stommar i betong eller trä för
specifika projekt.
• Introduktion av egenskaperna och förutsättningarna för ett trähusprojekt för
beställaren. Maj 2017
• Bjuda in till Halland trähusbeställare som talar för fastighetsägare/beställare om sina
beslut och processer.
• Bjuda in politiker och tjänstemän från trähus-kommuner för att berätta om
erfarenheterna av att främja stora hus i trä. Tex Växjö december 2017 eller Fristad juni
2016.
• Med flera metoder för att leverera marknadskompletterande insatser på den befintliga
marknaden.
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För att nå ut till aktörerna kommer projektet dels arbeta med de aktörer som idag har ett uttalat
intresse att bygga i trä men erfarenhet från betong- och stålkonstruktioner. Dels arbeta
proaktivt med att nå ut till nya aktörer genom att presentera konkreta alternativ på vad
trähuskonstruktioner skulle kunna innebära i deras kommande byggprojekt. En öppen och
konstruktivt löpande dialog med de olika aktörerna inom byggbranschen är avgörande för att
lyckas erbjuda de kapacitetshöjande insatser som efterfrågas i branschen. En viktig del av EMCs
uppdrag som organisation är att driva just sådana dialoger vilket gör att det här finns bra
strukturer att bygga vidare på. Erfarenheter och resultat från Arena Grön Tillväxt projekt utgör
därmed en bra grund att bygga vidare på i detta projekt. Väl värd att jämföras med en projektförstudie.
Då projektet handlar om kapacitetshöjande insatser för ett ökat byggande av flervåningshus i trä
är projektets viktigaste långsiktiga leverans att det stärker trähusbyggandet på lång sikt.
Resultaten av projekt kan då leva vidare delvis av sig själva. Vidare är det av yttersta vikt att
EMC som organisation själva ackumulerar kunskap under projektets gång för att i den mån det
behövs fortsätta stötta trähusbyggandet även efter projektets slut.
Gällande de horisontella kriterierna är projektet en direkt leverans för att skapa ett mer
miljömässigt hållbart byggande där några av de största anledningarna att bygga i trä är just de
miljömässiga vinningarna i form av halverat koldioxidavtryck samt att trä är det enda förnybara
byggmaterialet. Projektet kommer även arbeta aktivt för en ökad jämställdhet. Ökat byggande av
flervåningshus i trä handlar precis som ökad jämställdhet om strukturförändringar för ett mer
hållbart samhälle. I arbetet med en strukturförändring utmanas rådande tankesätt och det är då
också enklare att arbeta med förändring av andra invanda mönster. I omställningen till ett ökat
byggande av trähus finns därmed också möjligheter att positivt påverka jämställdheten i den
annars traditionellt mansdominerade byggbranschen.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Projektledning

Informera om projektet via websida, EMC:s
veckovisa nyhetsbrevet och terminsvisa
seminarieprogram, LinkedIn och tidningar.
Projektledning och samordning,
delrapportering och samordna styrgrupp.
Trähusambassadör
Öka kännedom om träkonstruktioner,
identifiera case och ge enskild rådgivning för
att få byggherrar, beställare och kommuner att
överväga trähuskonstruktioner i nya projekt.
- Studiebesök,
Öka kunskap om fördelarna med
workshops,
träkonstruktioner för byggherrar och
nätverksträffar
beställare, ur hållbarhetsperspektiv,
och föreläsningar
effektivitetsperspektiv och kostnadsperspektiv.
- 2. Uppsökande
Träffar med enskilda aktörer för att öka
träffar
kunskap om träbyggnadstekniken i
upphandlingsunderlag och kravspecifikationer.
- 3. Enskild
Rådgivning till beställare/byggherre så att
rådgivning
upphandling/offertbegäran blir möjlig för
träbyggnader. Skapa beslutsunderlag utifrån
förstudie och kostnadskalkyl för
trähuskonstruktion.
Trähusrådgivning
Bollplanksfunktion till aktörer i
byggbranschen, förmedla kunskap, studiebesök
och arrangera kunskapsseminarier för
trähuskonstruktioner inom byggbranschen.
- Dialogmöten med Nätverksträffar för byggherrar och beställare
värdekedjor
bland privata och offentliga aktörer, stötta i
dialogen mellan beställare/byggherrar och
utförarna såsom byggbolag och konstruktörer.
- 2. Uppsökande
Uppsökande träffar med enskilda
träffar
byggare/arkitekter/konstruktörer, förmedla
kunskap och stimulera träbyggnadstekniken i
offerter och upphandlingssvar.
- 3. Enskild
Enskild rådgivning till utförare så att
rådgivning
upphandling/offertsvar oftare blir ett
träobjekt. Skapa beslutsunderlag utifrån
förstudie och kostnadskalkyl, visa på
träkonstruktion som alternativ till betong/stål
till beställaren.
Nationell och
Kunskapsseminarier, konferenser och
internationell
Almedalsveckan, ta fram gemensamma
samverkan
referensmaterial och beslutsunderlag som kan
stärka trähusbyggandet.
Utvärdering och
Intern löpande utvärdering, samt med hjälp av
lärande
extern kompetens.
Avslutsarbete
Samla in och sprida resultat, utvärdera och
slutrapportera.
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Startdatum Slutdatum
2018-03-01 2021-02-28

Kostnad
82 038

2018-03-01 - 180 484
2021-06-30
2018-03-01 2021-02-28
2018-03-01 2021-02-28

323 000

2018-03-01 2021-02-28

94 000

2018-03-01 2021-02-28

205 000

2018-03-01 2021-02-28
2018-03-01 2021-02-28

276 098

2018-03-01 2021-02-28

94 000

2018-03-01 2021-02-28

205 000

2018-03-01 2021-02-28
2018-03-01 2021-02-28
2018-03-01 2021-06-30

164 076
295 336

version 1.0 160222

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej

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

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

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
- Koldioxidutsläpp (exkl. jordbruk samt internationell luftfart och sjöfart)
- Omsättning i små och medelstora miljöföretag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2018
180 000
300 698
20 000
115 348
616 046
616 046
616 046

2019
180 000
475 700
20 000
115 348
791 048
791 048
791 048

2020
180 000
470 700
20 000
115 348
786 048
786 048
786 048

2021
50 000
10 000
0
32 040
92 040
92 040
92 040

2020

2021

Totalt
590 000
1 257 098
60 000
378 084
2 285 182
2 285 182
2 285 182

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

2018

2019

Totalt

375 628
375 628
375 628

471 628
471 628
471 628

471 628
471 628
471 628

52 225
52 225
52 225

1 371 109
1 371 109
1 371 109

2018
240 418

2019
319 420

2020
314 420

2021
39 815

Totalt
914 073

Stöd
Finansiering
EU-medel

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

Prioriteringsmöte 6 dec 2017

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 10

Ärendelista ESF PO 1 Mål 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar
Ärendenummer

Diarienr

Sökande/Projektnamn

Sökt
belopp
SEK

Sid 1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering

1

2017/00407 Agroväst Livsmedel AB/
Rådgivning Smart Agri

4 137 142 Prioriteras
Projektet Rådgivning Smart Agri har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Rådgivning Smart Agri uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (72%)

2

2017/00413 RISE Research Institutes of
Sweden AB / Med smak för
kunskap

4 310 192 Prioriteras
Projektet Med smak för kunskap har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Med
smak för kunskap uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%)

SUMMA

8 447 334

Utlyst 12 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 10

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar
Projekt: Rådgivning Smart Agri
Sökande organisation: Agroväst Livsmedel AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

8 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Bilaga 10

Ärendenummer 1

Diarienummer: 2017/00407

Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Rådgivning Smart Agri

Sökande organisation

Agroväst Livsmedel AB

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00407

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar:
2017/00350

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Anställda, företagare

Antal deltagare

113 deltagare, 68 kvinnor och 45 män

Projektperiod

2018-02-01 – 2020-01-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

4 137 142 kr

Total projektbudget

6 202 844 kr

Samverkar/samarbetar med

RådNu vid SLU

Samordnare

Dina Friis

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet "Rådgivning Smart Agri" ska stärka kompetensen och förmågan hos drygt 100 kvinnor och män
som verkar som rådgivare inom lantbruket, så att de bättre kan möta och vägleda sina kunder till rätt
beslut i den snabba digitalisering och omställning som sker inom lantbruket, och därmed stärka även sin
egen ställning på arbetsmarknaden.

1

Diarienummer: 2017/00407

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektägaren, Agroväst, ska tillsammans med RådNu som är kompetenscentrum för
rådgivningsmetodik vid SLU kompetensutveckla lantbruksrådgivare från tolv olika organisationer i
Västsverige.
Projektets förväntade resultat är att stärka målgruppens förmåga att möta kundens behov av
helhetsrådgivning och råd kring implementering av ny teknik. Projektet vill även att målgruppen ska
erhålla verktyg och metoder att i sitt praktiska arbete gentemot kund verka för en ökad jämställdhet
och likabehandling.
Ansökan är väl underbyggd och till ansökan har det bifogats samverkansavtal från deltagande
aktörer. Erfarenheterna och lärdomarna kommer framför allt att implementeras i RådNu:s ordinarie
verksamhet. RådNu har ett nationellt ansvar för utveckling av lantbruksrådgivning och målet är att
liknande insatser kommer att genomföras även på andra håll i landet. Tanken är exempelvis att den
kompetensscanningen som utvecklas inom projektet ska kunna användas i andra delar av landet och
i kommande kompetensutvecklingsprojekt, likaså gäller utformning av lärandeprocess och
lärplattform.
Projektorganisationen bedöms vara relevant och ändamålsenligt och ansökan presenterar ett
grundläggande projektupplägg. Kostanden per deltagare ligger på ca. 37 000 kronor vilket är rätt så
vanligt i våra projekt. Urvalskriteriet bedöms vara godkänt och projektet bedöms vara
kostnadseffektivt i förhållande till projektets bidrag till programmets och utlysningens mål.
Styrkan i projektet är att projektägaren har god kännedom om deltagande företag och bransch detta
kommer att underlätta vid planeringen och genomförandet av aktiviteter inom projektet för att uppnå
måluppfyllelsen.
De har bifogat en förändringslogik som ligger väl i linje med utlysningen kopplat till resultat och
effekter.
Svagheten i projektet är den bristfälliga beskrivningen av arbetet med aktiviteter kopplat till
kunskapshöjning i jämställdhet- och icke-diskrimineringsfrågor för stärkt konkurrenskraft och på sikt
jämnare könsfördelning inom branschen.
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Diarienummer: 2017/00407

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Inga särskilda förutsättningar/villkor, av beredningsprotokollet framgår det var det behövs en förnyad
bedömning efter analys-och planeringsfasen.

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

Godkänd

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

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Sammanfattningsvis bedöms urvalskriteriet som godkänt. Ansökan beskriver aktiviteter,

mål och dessa bedöms kunna bidra till utlysningens och socialfondens måluppfyllelse. Projektet
bedöms främst fokusera på kompetensutvecklingsinsatser för deltagare och saknar beskrivning av
uppfyllandet av de regionala utvecklingsstrategierna. Ansökan beskriver övergripande hur
målgruppen kommer att göras delaktig i planeringen och genomförandet av projektet.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Projektidén bedöms vara relevant och genomförbar i förhållande till problem- och

behovsanalysen. Av ansökan framgår det tydligt vilka utmaningar och möjligheter branschen ställs
inför. Det finns en könsuppdelad statistik för målgruppen och vilka behov målgruppen har. Av
ansökan framgår det även till viss del tidigare erfarenheter, kunskap och forskning. Urvalskriteriet
bedöms vara godkänd.

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Urvalskriteriet bedöms vara godkänd. Projektorganisationens operativa, administrativa

och ekonomiska förmåga bedöms vara godkänd. I förhållande till projektens inriktning och mål
bedöms projektorganisationen godkänd och har goda förutsättningar att uppnå uppsatta mål
enligt ansökan.
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Diarienummer: 2017/00407

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

x

Motivering: Urvalskriteriet får godkänt, ansökan innehåller en beskrivning av projektidén förankring

hos relevanta aktörer samt vilka resultat kommer att implementeras i ordinarie verksamhet.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Urvalskriteriet bedöms vara godkänt då det finns en övergripande beskrivning av hur

utvärderingen kommer att genomföras men har förutsättningar för att utvecklas ytterligare under
analys och planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Ansökan innehåller könsuppdelad statistik men det saknas en analys, mål och tydliga

aktiviteter gällande jämställdhetsintegreringen. Projektet kommer att ta fram en plan för hur
jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet ska implementeras i genomförandet. Projektet
planerar utbildningar inom området och jämställdhet- och tillgänglighetskompetens kommer att
vara ett urvalskriterium vid rekrytering av nya medarbetare. Projektet har inte utvecklat detta
urvalskriteriet särskilt bra efter komplettering vilket leder till att en förnyad bedömning krävs efter
Analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Ansökan presenterar ett grundläggande projektupplägg och projektorganisationen

bedöms vara relevant och ändamålsenlig. Kostanden per deltagare ligger på ca 37 000 vilket är rätt
så vanligt i våra projekt. Urvalskriteriet bedöms vara godkänt och projektet bedöms vara
kostnadseffektivt i förhållande till projektets bidrag till programmets och utlysningens mål.

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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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 10

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar

Projekt: Med smak för kunskap
Sökande organisation: RISE Research Institutes of Sweden AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Bilaga 10

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering

Projektnamn

Med smak för kunskap

Sökande organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00413

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensutveckling för livsmedel och gröna näringar, dnr
2017/00350

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Offentlig måltidspersonal i sex kommuner och Region Halland

Antal deltagare

210 deltagare, 174 kvinnor och 36 män

Projektperiod

2018-02-01 – 2020-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

4 310 192 kr

Total projektbudget

6 473 836 kr

Samverkar/samarbetar med

Region Halland, Kungsbacka kommun, Vara kommun,
Vänersborgs kommun, Lidköpings kommun, Laholms kommun
och Halmstads kommun samt Validering Väst,
Göteborgsregionens kommunalförbund.

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.

Bakgrunden till projektet är problemet med kompetensförsörjningen inom den offentliga
måltidsbranschen på både kort och lång sikt. På grund av för få som utbildar sig till kock, det ökade
behovet av kompetens, tillväxt inom branschen som en orsak av en åldrande befolkning behöver
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insatser göras. Projektet syftar till att bidra till lösningen på dessa problem.
De aktiviteter som kommer att genomföras inkluderar:
•

framtagande av strategiska kompetensförsörjningsplaner för måltidsverksamheterna i
deltagande organisationerna

•

framtagandet av läromedel och verktyg för utbildningar även efter projektets genomförande

•

erbjuda yrkesverksamma kockar yrkesbedömar- och handledarutbildning

•

erbjuda måltidsbiträden att validera sig till kockar

•

erbjuda måltidsbiträden kompetensutveckling

På organisationsnivå kommer ett strategiskt arbetssätt för kompetensutveckling ha inkluderats i
verksamheterna. De som är yrkesverksamma och har deltagit kommer att ha fått en stärkt ställning på
arbetsmarknaden och en ökad attraktivitet för branschen kommer att säkerställas.

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.

Utlysningens förväntade resultat och effekter är att deltagande kvinnor och män ska stärka sin
ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling samt en ökad attraktivitet för branscherna
livsmedel och gröna näringar. Då projektets övergripande mål är att ”främja kompetensförsörjningen
till den offentliga måltidsbranschen genom att stärka de offentliga kökens attraktivitet och
konkurrenskraft jämfört med andra arbetsgivare i branschen som helhet”, bedöms det rymmas väl
inom utlysningen. Projektets mål och förväntade resultat bedöms också vara konkret formulerade och
kunna bidra till socialfondsprogrammets måluppfyllelse.
Mål i projektet på individnivå är att:
-100 yrkesbedömare och handledare ska utbildas.
- 65 måltidsbiträden ska få sin erfarenhet validerad till kock.
- 45 måltidsbiträden ska få diverse kompetensutbildningsinsatser.
Mål i projektet på organisationsnivå:
Deltagande organisationer ska ha tagit fram strategiska kompetensförsörjningsplaner.
En effekt av att fler handledare och yrkesbedömare kommer finnas i verksamheterna kommer bli att
den långsiktiga kompetensförsörjningen inom verksamheterna blir säkrare och nya karriärvägar
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skapas inom de deltagande verksamheterna. Projektidén med beskrivna
kompetensutvecklingsinsatser, validering och arbete med kompetensförsörjningsplaner för att finna
och behålla personal och göra arbetsplatser attraktivare genom möjligheter till karriärsutveckling
bedöms vara relevant, genomförbar och vara kopplad till problem- och behovsanalyserna. Styrkan i
projektet bedöms vara att den tydliga, mätbara kompetenshöjningen som flertalet deltagare kommer
att få genom projektet och de effekter detta kommer ge.
Det finns i projektansökan också en idé om ett transnationellt samarbete med andra offentliga
arbetsgivare i EU-länder angående utbyte av erfarenheter inom strategisk kompetensförsörjning,
kompetensutveckling och validering. Idén ska utvecklas vidare under analys- och planeringsfasen.
Under analys- och planeringsfasen kan fler kommuner tillkomma som deltagande aktörer, enligt
skrivning i ansökan.

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

Godkänd

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

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Mål och förväntade resultat bedöms vara väl inom utlysningen med rätt målgrupp och
konkret formulerade mål, och därmed bedöms de bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Den problem- och behovsanalys som finns beskriven i ansökan är huvudsakligen på
nationell och regional nivå och behövde under beredning kompletteras med en analys på
aktörsnivå. Efter komplettering bedöms ansökan kunna godkännas.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Genomförandekapacitet bedöms finnas då sökande har beskrivit rutiner etc för hur
projektet ska bedrivas och sökande bedöms ha kompetens och erfarenhet av att driva projekt.
Bedömningen är att sökande bör kunna driva projektet på ett bra sätt. Ekonomisk förmåga bedöms
finnas då sökanden är ett statligt ägt bolag. Operativ förmåga bedöms finnas med ändamålsenligt
resurssatt organisation, en tydlig ägare med kommunala deltagande aktörer som också kommer
finnas i styrgruppen. Projektupplägget bedöms vara tydligt med fokus på att nå avsedda resultat för
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målgruppen.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Ägarskapet bedöms som säkrat. RISE har erfarenhet av offentliga måltidsfrågor genom
Måltid Sverige och Skolmatsakademin och driver utbildningsprojekt. Förankringen hos deltagande
aktörer bedömdes under beredning av ansökan som delvis osäker men efter inkomna
kompletteringar bedöms den som tillräckligt säkrad. Främsta mottagare den offentliga
måltidssektorn i Halland och Västra Götaland. Mottagare beskrivs de deltagande verksamheterna
och kommunerna och Region Halland vara, främst genom styrgruppen, men också genom politiker
och tjänstemän.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektansökan innehåller konkreta mål som bedöms vara utvärderingsbara. I ansökan
finns planering för hur uppföljning och utvärdering ska ske och utvärderartjänst ska avropas från
Svenska ESF-rådets ramavtal. Det bedöms att planeringen är rimligt väl utformad i ansökan och att
projektet har avsatt rimliga resurser för detta.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektet bedöms uppfylla kraven avseende horisontella principer och bedöms ha
potential att utveckla området ytterligare under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet bedöms ha en relativt stor del personalkostnader budgetmässigt.
Genomsnittlig deltagarkostnad beräknas till cirka 20 500 kr, vilket bedöms vara kostnadseffektivt
med tanke på att ansökan specificerar väl vad deltagarna ska få del av för insatser och att
resultaten bedöms ligga väl i linje med de som efterfrågats i utlysningen. En stor del av resultatet
bedöms implementeras under projekttiden. Resultatet kommer att innebära att fler bedömare som
kommer att kunna validera kommer att finnas på arbetsplatserna vilket ger effekter framöver efter
projektet. Kompetensutvecklingsplaner kommer att finnas på plats efter projektet. Bedöms därför
som väl godkänt avseende kostnadseffektivitet och implementeringsmöjligheter.
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Prioriteringsmöte 6 dec 2017

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 11

Ärendelista ESF PO1, Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag
Ärendenummer

Diarienr

Sökande/Projektnamn

Sökt belopp
SEK

Sid 1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering

1

2017/00416 Göteborgs Tekniska College
/ Digital SME

2

2017/00412 Nätverk Westum /
WestKomp 0.1

5 223 178 Prioriteras
Projektet Westum 0.1 har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. WestKomp 0.1 uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (68%)
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2017/00418 Borås stad/DigiCreate

2 788 340 Prioriteras
Projektet DigiCreate har bedömts som godkänt Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. DigiCreate uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (66%)

21 252 843 Prioriteras
Projektet Digital SME har bedömts som godkänt Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Digital SME uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (74%)

SUMMA 29 264 361

Utlyst

60 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 11

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompetens för små och
medelstora företag
Projekt: Digital SME
Sökande organisation: Göteborgs Tekniska College
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

8 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 11
Ärendenummer 1

Bilaga 11

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Projektnamn

Digital SME

Sökande organisation

Göteborgs Tekniska College

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00416

Utlysning; namn och diarienummer

2017/00282 Stärkt digital kompetens för små och medelstora
företag

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Anställda (samt ett fåtal långtidsarbetslösa)

Antal deltagare

2577 deltagare (488 kvinnor och 2089 män). Även ca 5
deltagare från PO2-målgruppen i en pilotgrupp.

Projektperiod

2018-04-01 - 2020-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

2 månader

Sökt stödbelopp

21 252 843 kr

Total projektbudget

31 761 971 kr

Samverkar/samarbetar med

IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland, IDC Skaraborg och
Arbetsmarknad och vuxenutbildningen

Samordnare

Anna Holmgren

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Digitalisering är ett av de primära verktygen för nyindustrialiseringen och den globala konkurrenskraften
hos svenska tillverkningsföretag. I Västra Götalandsregionen finns många små och medelstora företag
inom industrin och den industrinära tjänstesektorn med medarbetare i stort behov av digital kompetens.
Företagen behöver kännedom om de möjligheter som digitaliseringen ger samt en strategisk plan för
digitalisering av sin verksamhet. Medarbetarna behöver utbildning för att stärka sin ställning på en allt
mer digitaliserad arbetsmarknad. För att kunna erbjuda allt detta till företag och individer i hela VGR har
Göteborgs Tekniska College (GTC) inlett ett nära samarbete med fyra IUC:er (Sjuhärad, Väst, Skaraborg
och Halland) i regionen. Tillsammans utgör GTC och IUC:erna ett starkt konsortium som under
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sammanlagt tre år kan erbjuda kompetenshöjande aktiviteter som finansieras både genom ESF och
ERUF till totalt 140 (100) SME-företag i hela regionen.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Ansökan Digital SME avser att kompetensutveckla 2577 anställda i 100 små och medelstora företag
inom industri och industrinära tjänstesektor i Västra Götaland och Halland. Den övergripande
målsättningen är att stärka individens digitala kompetens och därigenom stärka deras ställning på
arbetsmarknaden. Vidare avser projektet stärka underrepresenterade gruppers arbetsvillkor och öka
antalet kvinnor inom tillverkningsindustrin. Som en effekt av det kommer även företagens digitala
kompetens att öka. Ansökan bedöms bidra till utlysningen och programmets mål och förväntade
resultat.
Digital SME planerar att via medverkande företags ledningsgrupper och/eller HR-avdelningar
involvera medarbetarna i analysen av kompetensutvecklingsbehovet. Ett sätt är att utgå från
medarbetarnas utvecklingsbehov och baserat på de kompetensutvecklingsmål som finns formulerade
upprätta en kompetensmatris för varje företag. Summan av kompetensmatriserna utgör sedan
grunden för de kompetenshöjande aktiviteterna i projektet. En förteckning på tänkbara
utbildningsinsatser för stärkt digital kompetens har bifogats till ansökan.
Göteborgs Tekniska College har tidigare bedrivit större ESF-finansierade
kompetensutvecklingsprojekt med goda resultat. Sökanden bedöms ha god operativ och
administrativ förmåga för att genomföra det tilltänkta projektet.
En risk med projektet Digital SME är dess storlek och komplexitet. Projektet involverar flera
samverkande parter (Göteborgs Tekniska College och fyra IUC:er). Projektet är tänkt att genomföras
i nära samarbete med ERUF-projektet Digital SME och med en delvis gemensam projektorganisation.
I beredningen har förtydliganden begärts in för att säkerställa att sökanden har rutiner för att särskilja
aktiviteter och redovisning mellan de båda projekten.
Sammantaget bedöms projektet ha förutsättningar att kompetensutveckla ett stort antal anställda
inom området digitalisering och därmed bidra till att nå de förväntade resultatet och effekterna av
utlysningen.
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Ej aktuellt.

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

Godkänd

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

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Ansökan beskriver övergripande aktiviteter, mål och förväntade resultat. Förtydliganden
har begärt in under beredningen. Redovisade aktiviteter, mål och förväntade resultat bedöms bidra
till utlysningens och programmets måluppfyllelse. Ansökan redogör för hur verksamheten bidrar till
uppfyllandet av de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalandsregionen och Region
Halland. Även en av målgruppens delaktig i planeringen och genomförandet av projektet beskrivs i
ansökan.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan innehåller en relevant problem- och behovsanalys. Förtydliganden har begärts
in gällande könsuppdelad statistik för målgruppen. Projektidén bedöms som genomförbar i
förhållande till problem och behovsanalysen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen bedöms ha en hög nivå gällande operativ och administrativ
förmåga. Projektorganisationen finns beskriven på både individ- och kompetensnivå. Resurserna
bedöms utifrån projektets omfattning och regionala spridning vara relevanta och ändamålsenliga.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ansökan innehåller en beskrivning av projektidéns förankring hos relevanta aktörer,
samt en beskrivning av hur arbetet kommer att fortsätta. Underlag har inkommit från 59 av de 100
deltagande företagen som styrker deras intresse för att delta i projektet. Samverkansavtal finns
även med de fyra IUC:erna, med vilka man avser samverka med kring det gemensamma projektet.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Ansökan beskriver övergripande hur projektet kommer att utvärderas och följas upp.
Rimliga resurser finns avsatta i budgeten för extern utvärdering.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

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

X

Motivering: Kostnad per deltagare är 8247 kr baserat på
den totala kostnadsbudgeten om 21 252 843 kr och 2577
deltagare. I genomsnitt kommer deltagarna att få 16
timmars kompetensutveckling. Omfattningen av
insatserna kommer dock att variera, från enstaka timmar
till längre utbildningsinsatser.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ej aktuellt.
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Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompetens för små och
medelstora företag
Projekt: WestKomp 0.1
Sökande organisation: Nätverk Westkomp
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
10 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Bilaga 11

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering

Projektnamn

WestKomp 0.1

Sökande organisation

Nätverk Westum

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00412

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag, dnr
2017/00282

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Anställda och företagare i 87 små och medelstora företag främst
inom handel och besöksnäring.

Antal deltagare

626 deltagare, 313 kvinnor och 313 män
10 deltagare från målgrupper från Programområde 2

Projektperiod

2018-04-01 – 2020-02-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

5 223 178 kr

Total projektbudget

7 825 199 kr

Samverkar/samarbetar med

Uddevalla kommun, Lidköpings kommun, Borås kommun,
Falköpings kommun, mfl.

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Westum är en nätverksorganisation av 32 kommunala lärcentra/vuxenutbildningar i Västsverige. Genom
samverkan ska vi uppnå bättre resultat och bli mer effektiva. Vårt verksamhetsområde utgår från hur
politikområdena arbetsmarknad, näringsliv och utbildning bäst kan samverka för att
kompetensförsörjningen får största framgång. Vår ambition kan sammanfattas i att vi, via vår
samordning i nätverket, vill bidra till en strukturell förändring i att möta näringslivets och de enskilda
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individernas kompetensbehov genom att tillsammans i ett regionalt nätverk, genomföra mer
kostnadseffektiva, flexibla och behovsanpassade kompetensinsatser/utbildningar som är i linje med de
regionala prioriteringar och med det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Westum är bred i sina
samverkansformer och arbetar med både större strategiska arbeten och projekt, men ingår och initierar
också mindre, mer anpassade insatser. Vår ambition är att bygga vidare på de här erfarenheterna och
kunskapen i våra kommande engagemang. Därför avser vi att söka finansiering för projektet
``WestKomp 0.1 – i samverkan för kompetensutveckling inom digitalisering`` inom ramen för utlysning
”Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag”.
Behovet av kompetensutveckling inom digitalisering hos anställda och företagare inom besöksnäringen
och handel identifierades i ett tidigt skede i vår pågående behovsinventering, dessutom är båda
branscherna strategiskt prioriterade både på nationellt och regionalt plan. Därför har vi valt en
avgränsning på besöksnäring och handel även inom detta projekt. Syftet med WestKomp 0.1 är att
genom samverkan mellan olika kommunala lärcentra/vuxenutbildningar stärka sysselsatta kvinnors och
mäns och även SME:s förmåga att möta omställningsbehoven på arbetsmarknaden utanför
storstadsregioner i Västra Götaland på sikt. SME:s får en ökad beredskap i att möta förändringar inom
arbetsmarknaden utifrån en ständigt förändrande digitala kunskapskrav. På projektnivå vill vi bidra till att
deltagande kvinnor och män stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom stärkt kompetens inom
området digitalisering som en följd av projektets insatser kopplad till digitaliseringskraven.
WestKomp 0.1 kommer att pågå under nästan två år med start i april 2018. Under analys och
planeringsfasen kommer vi att göra en behovskartläggning på individnivå som ska bygga på de svaren
som inhämtats från 87 SME företag med nära 1200 anställda totalt i hela regionen innan projektansökan
lämnats in. Våra utbildningsinsatser kopplade till digitalisering kommer att utformas utifrån deltagande
kvinnors och mäns behov och den enskilda arbetsplatsens krav på kompetensutveckling. Vi planerar att
genomföra både kortare och längre insatser inom flera olika verksamhetsområden, i flexibla former och
upplägg som ger möjlighet till nätverkande och rustar de anställda med relevant omvärldskunskap. I
utformningen av aktiviteterna kommer vi ha stort fokus på kostnadseffektivitet. Därför kommer vi utnyttja
möjligheterna som ges av befintliga digitala lösningar, såsom sändning av föreläsningar i realtid (via
telebild/ videokonferens, Facebook live, Youtube live) från ett ort till andra kommuner som har deltagare
med samma behov av kompetensutveckling inom digitalisering. Jämställdhetsintegrering och
tillgänglighet kommer att säkerställas i projektets alla faser och samtliga aktiviteter.

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.
Projektansökans mål och förväntade resultat i projektet bedöms ligga väl i linje med den aktuella
utlysningens. Målen är att:
- kvinnor och män i jämn fördelning har genomgått minst en behovsbaserad
kompetensutvecklingsinsats kopplad till digitalisering som intygas med ett diplom.
- 25% av deltagarna har förbättrat sina digitala kompetenser inom minst två olika områden. Detta
styrks med ett intyg/ diplom efter genomförd kompetensinsats.
- 20% av kvinnorna deltar på en utbildning kopplad till digitalisering inom verksamhetsområden som
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stärker deras makt och inflytande: t.ex. affärsutveckling/ strategisk planering / kvalitetsförbättring.
- 20% av de deltagande män deltar på en utbildning kopplad till digitalisering inom ett
verksamhetsområde där kvinnorna är överrepresenterade hos målgruppen: t.ex. Administration och
ekonomi, Försäljning, inköp och marknadsföring eller Kundkontakt och service.
- 70 % av deltagande individer anger att deras digitala kompetens stärkts under projektperioden och
därmed även deras ställning på arbetsmarknaden.
Projektet vill även genom samarbetet mellan olika kommunala lärcentra i Västra Götalandsregionen
skapa en strukturell förändring genom arbetssättet med effektiv, digital och kostnadseffektiv
kompetensutveckling. Mål och resultat bedöms som rimligt satta och bedömningen är att projektet har
möjligheter att nå dem. Projektidén är att höja deltagande kvinnor och mäns digitala kompetens
genom aktiviteter som består av kombinerade delar av utbildning i lärcentras lokaler,
webbaserad/distansutbildningar, utbildning på arbetsplats med individuell coachning och rådgivning.
Bedömningen är att aktiviteterna bör bidra till projektmål och resultat. Projektets styrka bedöms vara
upplägget med lokala, digitala, tidseffektiva utbildningsinsatser för målgruppen anställda i små- och
medelstora företag som ofta har svårt att finna tid för kompetensutveckling.
Projektet planerar att ha tio deltagare från målgrupper inom Programområde 2. Deltagarna ska
projektet komma i kontakt med genom samverkande kommuners arbetsmarknadsenheter och
deltagarna ska kunna vara med vid kompetensutvecklingsinsatser och eventuellt kortare praktik hos
företag. Upplägget ska vidareutvecklas under analys- och planeringsfasen.
I ansökan beskrivs att europeiska samverkanspartners som Westum har kontakt med sedan tidigare
kommer att vara med i projektets referensgrupp för att ge sina perspektiv på projektets verksamhet.

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

Godkänd

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

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Mål och förväntade resultat bedöms vara väl inom utlysningen med rätt målgrupp och en
tydlig inriktning mot stärkt kompetens inom digitalisering, och därmed bidra till utlysningens och
programmets måluppfyllelse.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Det finns en välutvecklad övergripande problem- och behovsanalys i ansökan som
hänvisar till forskning och erfarenheter och som kopplar projektet till nationella och regionala
utmaningar. En behovsanalys har också gjorts som baseras på en enkätundersökning bland
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deltagande företag avseende utvecklingsbehov inom området. Motiveringen till varför just
branscherna handel och besöksnäring har valts ut i projektet är att det i dessa finns många med låg
utbildning och ökad utsatthet på grund av att många av företagen är säsongsberoende.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Genomförandekapacitet bedöms finnas då sökande har kompetens och erfarenhet av
att driva projekt. Ekonomisk och operativ förmåga bedöms finnas med ändamålsenligt resurssatt
organisation, en tydlig ägare med nära kommunala samverkanspartners som också kommer finnas i
styrgruppen. Projektupplägget bedöms vara tydligt med fokus på att nå avsedda resultat för
målgruppen företagare och anställda i SME:s, vilka i allmänhet har svårt att finna tid för
kompetensutveckling.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Deltagande företag har anmält intresse samt lämnat in en grundläggande behovsanalys
vilken redogörs för i ansökan. De mottagare som ansökan pekar på är främst deltagande kvinnor
och män och de samverkande kommunernas lärcentra. Projektresultaten kommer kunna vara en del
i att utveckla strukturer för att de kommunala lärcentra kan samverka kring flexibla sätt för lokala
företag att få kompetensutveckling.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Projektets mål och planerade resultat bedöms vara utvärderingsbara. I ansökan finns
planering för hur uppföljning och utvärdering ska ske och utvärderartjänst ska avropas från Svenska
ESF-rådets ramavtal. Det bedöms att planeringen är väl utformad i ansökan och att projektet har
avsatt rimliga resurser för detta. Den här delen ska dock utvecklas vidare under analysfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: I projektansökan beskrivs det på ett bra sätt hur projektverksamheten ska ha dessa
perspektiv integrerade. Kraven bedöms vara uppfyllda, men kommer att utvecklas vidare under
analys- och planeringsfas.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektets utbildningar kommer att bli kostnadseffektiva i och med arbetssättet att sända
utbildningar från ett lärcentrum till andra. Det är också många deltagare i detta projekt och en stor
mängd företag, och genomsnittlig deltagarkostnad beräknas till cirka 8 400 kr, vilket bedöms vara
mycket kostnadseffektivt med tanke på att ansökan specificerar väl vad deltagarna ska få del av för
utbildningar och de ligger väl i linje med utlysningens inriktning.
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering
Programområde 1 Mål 1.1 Stärkt digital kompeens för små och
medelstora företag
Projekt: DigiCreate
Sökande organisation: Borås Stad
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
9 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

2 (5)

Allmän bedömning

3 (8)

Bilaga 11

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering

Projektnamn

DigiCreate

Sökande organisation

Borås Stad

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00418

Utlysning; namn och diarienummer

Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag, dnr
2017/00282

Programområde/mål

Programområde 1/mål 1.1

Målgrupp

Företagare och anställda i huvudsakligen små och medelstora
företag inom kreativa näringar.

Antal deltagare

200 deltagare, 100 kvinnor och 100 män
10–20 deltagare från målgrupper från Programområde 2

Projektperiod

2018-02-01 – 2020-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

2 788 340 kr

Total projektbudget

4 160 277 kr

Samverkar/samarbetar med

Marks kommun och nätverket Creative Cluster

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

Stödsökandes sammanfattning av projektet.

Just nu pågår en stor omställning i förhållandet mellan företag och kunder på grund av övergången till
digitalt anpassade tjänster. Den digitala transformationen skapar nya möjligheter men ställer också helt
nya krav på framtidens företag. Kundernas närvaro och inflytande kommer att vara en betydligt mer
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integrerad del i företagens verksamhet.
Företagare inom kulturella och kreativa näringar i Boråsregionen har genom sitt nätverk Creative Cluster
tagit initiativet till ett projekt som ska höja den digitala kompetensen för företagare och anställda.
Projektet eftersträvar är att deltagarna genom kompetensutveckling ska ha en stärkt ställning på
arbetsmarknaden och att deltagande företag har en ökad insikt om vad som kan uppnås genom
digitalisering, både för att skapa tillväxt men också för att fortsatt satsa på kontinuerlig
kompetensutveckling på området.
Projektet kommer att genomföra olika typer av utbildningsinsatser på olika nivåer i olika format för att
möjliggöra deltagande från så många som möjligt. Det kommer att genomföras frukostföreläsningar,
heldagsseminarium och kurser som sträcker sig över en termin. Projektet vill höja medvetenheten om
möjligheterna med digitalisering för en stor andel av målgruppen men också ge möjlighet till djupare
kunskaper för de deltagare som vill arbeta med konkreta digitaliseringsåtgärder.
Projektet kommer också att titta på hur digitaliseringen kan komma att påverka framtida arbetsuppgifter
inom kulturella och kreativa näringar med hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
Framtida handlingsplaner för kompetensutveckling ska byggas baserat på erfarenheter från projektet.

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

Projektets förväntade resultat och effekter bedöms ligga väl i linje med den aktuella utlysningens. I
projektet kommer 200 anställda och företagare (100 kvinnor och 100 män) ha fått någon form av
digital kompetenshöjning. 80% av deltagarna ska markant ha ökat sin upplevda medvetenhet om
digital transformation. Samtliga deltagare ska ha fått en ökad kunskap om digitaliseringens påverkan
på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Deltagande samverkanspartners ska också ha
påbörjat ett nytt samarbete för fortsatt digital kompetensutveckling. Mål och resultat bedöms vara
rimligt satta och bedömningen är att projektet har möjligheter att nå dem.
Projektidén innebär att höja kunskapen och medvetenheten om digitaliseringen och dess möjligheter
genom kompetensutveckling till deltagarna. Detta ska ske genom föreläsningar, tematiska
heldagsseminarium och fördjupningskurser inom exempelvis e-handel och digital marknadsföring.
Bedömningen är att beskrivna aktiviteter bidrar till projektets förväntade mål och resultat både på
individuell, organisatorisk och i viss mån strukturell nivå.
Styrkan i projektet bedöms vara att idén till projektet och de uttalade behoven kommer från företagen
själva genom nätverket Creative Cluster och att projektägaren Borås Stad är en stabil och likvid
projektägare.
Marks kommuns näringslivskontors roll är att stötta och stimulera företag att delta i projektet.
I projektet finns ett mindre transnationellt inslag. Det handlar om att anordna workshops med andra
medlemmar i ett nätverk för textilregioner (ACTE) för att dela erfarenheter av digital transformation för
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företag inom kreativa näringar. Upplägget ska utvecklas under analys- och planeringsfasen.
Planeringen är också att 10–20 kvinnor och män från målgrupper inom Programområde 2 ska delta i
projektets kompetensutvecklingsaktiviteter för att få nya kontakter och kompetens. Dessa ska
projektet komma i kontakt med genom Arbetslivsförvaltningen i Borås kommun.

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

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

Godkänd

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

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Projektet passar in i utlysningen och programmets mål och har en tydlig inriktning mot
digital kompetenshöjning för deltagarna kopplat till de deltagande verksamheternas behov.
Aktiviteterna i form av kompetensutveckling med koppling till digitalisering bedöms som relevanta för
att nå mål och resultat.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Ansökan innehåller en problem- och behovsanalys som kopplas till regionala och
nationella utmaningar. Det beskrivna problemet är att företagen saknar grundläggande kunskap och
strategier för att möta den digitala transformationen och behov finns av förståelse för grundläggande
mekanismer. Den djupare behovsanalysen bedömdes dock vara aningen svag vilket delvis
bedömdes bero på att en mindre del deltagande aktörer var identifierade i projektansökan.
Sökanden gavs dock möjligheten att under beredning av ansökan inkomma med kompletteringar
och fler deltagande aktörer varefter den bedöms som godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Genomförandekapacitet bedöms finnas då sökande är en kommun som har viss
erfarenhet av att driva projekt och i ansökan beskrivs hur rutiner ska upprättas etc. Bedömningen är
att sökande bör kunna driva projektet på ett bra sätt. Ekonomisk förmåga bedöms finnas i och med
att likviditeten är säkerställd då sökande är en kommun. Operativ förmåga bedöms finnas med
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ändamålsenligt resurssatt organisation. Projektupplägget bedöms vara relativt tydligt med fokus på
att nå avsedda resultat för målgruppen företagare och anställda i SME:s, vilka i allmänhet har svårt
att finna tid för kompetensutveckling.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Då intresse och behovsbeskrivning kommer från nätverket Creative Cluster och
deltagande företag till stor del är medlemmar bedöms förankringen som acceptabel. Arbetet med
fortsatt förankring hos deltagande aktörer ska fortsätta under analys- och planeringsfasen vilket
finns beskrivet i inkomna kompletteringar under beredning. Borås Stad är initiativtagare och
huvudman för Creative Cluster och därför projektägare. Mottagare för projektresultaten är
deltagarna, företagen och andra involverade organisationer som Creative Cluster. Det bedöms att
sökande kan ta vidare resultatet själv tillsammans med Cleative Cluster och medlemsföretagen.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Resultaten bedöms som utvärderingsbara. I ansökan finns planering för hur uppföljning
och utvärdering ska ske och utvärderartjänst ska avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Det
bedöms att planeringen är rimligt väl utformad i ansökan och att projektet har avsatt rimliga resurser
för detta. Utveckling av denna del kommer dock göras under analys- och planeringsfas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektansökan bedöms efter kompletteringar under beredning av ansökan uppfylla
kraven för en godkänd ansökan avseende horisontella principer och bedöms ha potential och behov
av att utveckla området under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet bedöms som kostnadseffektivt med en genomsnittlig deltagarkostnad på cirka
14 000 kr. Resultaten i form av bättre samverkan kommer till stor del att implementeras under
projekttiden.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendelista ESF PO2; Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete och studier

Ärendenummer

Diarienr

Sökande/Projektnamn
Målgrupp

1

2017/00409 Samordningsförbundet
Halland/PARADIGM

2

2017/00417 Medborgarskolan Region
Väst/Nystart 2.0

3

2017/00441 Omsorgssektionen Tranemo
kommun/
Trappstegsmodellen

Sökt
belopp
SEK

Bilaga 12
Sid 1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering

5 570 411 Prioriteras
Projektet PARADIGM har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. PARADIGM uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (78%)

18 697 424 Prioriteras
Projektet Nystart 2.0 har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Nystart 2.0 uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (60%)

3 863 724 Prioriteras
Projektet Trappstegsmodellen har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Trappstegsmodellen uppfyller prioriteringsgrunderna (50%)

SUMMA 28 131 559
Utlyst 80 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 12

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete och studier
Projekt: PARADIGM
Sökande organisation: Samordningsförbundet
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

5 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Bilaga 12

Ärendenummer 1

Diarienummer: 2017/00409

Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

PARADIGM

Sökande organisation

Samordningsförbundet i Halland

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00409

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier: 2017/00322

Programområde/mål

Programområde 2. Mål 2:1

Målgrupp

Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står
långt från arbetsmarknaden och är unga (15-24 år) - som
erhåller aktivitetsersättning (18-29 år) - är långtidsarbetslösa
(mer än tolv månader) - har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, eller - är eller har varit
sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete

Antal deltagare

95 deltagare, 54 män, 41 kvinnor

Projektperiod

2018-03-01 – 2021-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 mån

Sökt stödbelopp

5 570 411 kr

Total projektbudget

11 732 176 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt
Hallands kommuner

Samordnare

Selma Gabela

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
PARADIGM vill stödja personer med särskilt behov av stöd för att nå arbetsmarknaden eller studier,
främst unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning (18-29 år), i syfte att öka övergångarna till arbete
och studier. I PARADIGM vill vi arbeta enligt ett tillvägagångssätt, PAR-metodiken (Participatory action
research) som betonar deltagande och ska mynna ut i konkreta åtgärder, gärna för social förändring. Vi

1

Diarienummer: 2017/00409

vill tillsammans med representanter från målgruppen skapa relevant innehåll så det intresserar
målgruppen unga vuxna, både i form, tematiskt och praktiskt. I projektet vill vi 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. Dessa två inslag (PAR och DIG) inspirerade till projektnamnet
PARADIGM. PARADIGM kommer att arbeta med Samordnad Individuell Planering (SIP) och
regelbundna uppföljningar med deltagarnas SIP:ar. Kooordinatorer som arbetar i projektet arbetar
coachande gentemot deltagarna, med deltagarnas myndighetskontakter och med deltagarnas
arbetslivsplanering och/eller studier. Koordinatorerna arbetar enligt Supported Employment-metodiken.
PARADIGM kommer att samarbeta med Digitalt Laborativt Center (DLC) och Fab Lab på Campus i
Halmstad. PARADIGM menar att denna kreativa och inspirerande miljö kommer att motivera deltagarna
att delta i projektet och påbörja sin förändringsresa för att komma ut i arbetslivet eller att börja studera.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet har tydliga mål och förväntade resultat. Ansökan beskriver på ett tydligt sätt hur projektet
utgått från målgruppens och aktörers behov i sin problemformulering.
Projektidén är grundad på samverkan mellan olika aktörer kring målgruppen, såsom myndigheter och
skola. Projektet vill både rusta individer som står utanför arbetsmarknaden pga. skolavhopp, förlängd
skolgång, psykisk ohälsa men också ändra attityder kring målgruppen för exempelvis arbetsgivare.
Projektidén bedöms vara genomförbar i förhållande till problembeskrivningen.
Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Motiveringen till denna bedömning bygger på en tydlig beskrivning av målsättningar i
ansökan. Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisations-, och projektnivå. De
angivna förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och problembeskrivningen och stämmer
överens med utlysningens inriktning.
Projektet bedöms vara kostnadseffektivt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, 95 personer
beräknas delta under projektperioden vilket innebär en kostnad på 86 283 kr per deltagare. Detta
bedöms vara något dyrare än snittet men rimligt utifrån målgruppens förutsättningar och behov, då
detta är en svår målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Den samlade bedömningen är att det i ansökan finns en röd tråd och tydlig koppling mellan projektets
olika delar samt tydlig förankring hos berörda samverkansaktörer. I ansökan framgår tydligt vilka
förändringar projektet vill åstadkomma på individ-, organisations -och projektnivå. Dessa förändringar
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ligger i linje med den aktuella utlysningens och socialfondsprogrammets inriktning och övergripande
mål. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar väsentliga delar av ansökan och tillgängligheten och
icke-diskrimineringsprincipen tillgodoses genom att projektägaren ställer krav på projektpersonalen,
styrgruppen och samverkansaktörer. Projektet vill stödja personer med särskilt behov av stöd för att
nå arbetsmarknaden eller studier, främst unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning (18-29), i
syfte att öka övergångar till arbete eller studier. Projektets mål och ambition är att bygga upp en
struktur och implementering i Samordningsförbundets ordinarie verksamheter.

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

x

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

3

Diarienummer: 2017/00409

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

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

x

Motivering: I ansökan finns angivna samverkans- och deltagande aktörer, deras medverkan bedöms
vara relevant för projektets genomförande. Dock saknas förtydligande kring deras roller för
implementering och mottagande av resultat samt fortsatt arbete med projektet metoder efter
projektets avslut.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

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

x

Motivering: Projekten uppfyller kraven gällande lika möjligheter dvs jämställdhet, icke-diskriminering
och tillgänglighet och beskriver väl hur man ska gå till väga och vilken metod som ska användas för
jämställdhetsintegreringen. Projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i väsentliga delar av
ansökan, dock bör dessa utvecklas och konkretiseras och en förnyad bedömning görs efter analysoch planeringsfasen
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt utifrån ett samhällsekonomiskt, 95 personer
beräknas delta under projektperioden vilket innebär en kostnad på 86 283 kr per deltagare. Detta
bedöms vara något dyrare än snittet men rimligt utifrån målgruppens förutsättningar och behov, då
detta är en svår målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 12

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 2 Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete och studier
Projekt: Nystart 2.0
Sökande organisation: Medborgarskolan Region Väst
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

8 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Bilaga 12

Ärendenummer 2

Diarienummer:2017/00417

Underlag för prioritering
Projektnamn

Nystart 2.0

Sökande organisation

Medborgarskolan Region Väst

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00417

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Långtidssjukskrivna, arbetslösa (mer än 12 månader),
långtidsarbetslösa, unga (15-24 år), nyanlända invandrare och
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.

Antal deltagare

910 deltagare varav 491 är kvinnor

Projektperiod

2018-04-01 – 2021-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

5 månader

Sökt stödbelopp

18 697 424 kr

Total projektbudget

39 727 153 kr

Samverkar/samarbetar med

Försäkringskassan, Mariestads kommun och Skara kommun

Samordnare

Cüneyt Karabulut

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet ska arbeta med tre inriktningar och metodisk fokusera på insatser som bidrar till att kvinnor och
män som står långt från arbetsmarknaden påbörjar en anställning, börjar studera eller kommer närmare
arbetsmarknaden genom praktik, jobbskuggning eller arbetsträning. Projektet avser att hitta samverkan
som kombinerar deltagarens kunskaper och önskemål med Försäkringskassan/IFO mål och
näringslivets önskemål och krav.
De övergripande individmålen är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete/studieplats eller
välmående och därigenom få kontinuitet i vardagen, samt ta ökat ansvar för sina val och bli mer delaktig
i samhället. Detta kommer ske genom att arbeta med digitalisering som arbetsmetod. Genom en
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lärplattform vill vi både kompetensutbilda målgruppen, ge dem användarvana samt öka tillgänglighet och
flexibilitet för målgruppen. Målet med denna insats är att öka deras kompetens, förbättra deras
anställningsbarhet och få dem att närma sig arbetsmarknaden.
Utöver detta har projekt Nystart 2.0 fokus på näringslivet genom att belysa kompetensmatchning och
introduktion på arbetsmarknaden. Den ena berör kompetensmatchning mellan deltagare och
näringslivet. Att se behovet inom branscher och motivera deltagare till en vidareutbildning alternativt
möjliggöra en jobbskuggning inom en ny bransch inför eventuella studier/trainee-utbildning eller
arbetsträning. Genom att lyssna in deltagare och näringslivets behov vid
arbetsträning/praktik/jobbskuggning sammanställa indikatorer som kan vara avgörande för om det blir en
lyckad eller misslyckad återgång i sysselsättning.

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 i sin helhet bedöms ha goda förutsättningar att nå resultat. Projektets insatser är
efterfrågade hos Försäkringskassan och kommunerna i Mariestad och Skara. Projektsökande har
relevant erfarenhet av att driva den här typen av projekt och det finns kompetens och kunskap hos
projektägaren. Projektägaren har tidigare genomfört liknande projekt. Verksamheten i projektet
bedöms vara väl genomtänkt och utvärderingen och uppföljningen av projektets insatser bedöms
bidra till utlysningens efterfrågade resultat.
Projektets målsättningar ligger i linje med utlysningens och socialfondsprogrammets. Det råder ingen
tvekan om att det finns stort behov av sådana insatser som beskrivs i ansökan. Försäkringskassan
och kommunerna är samverkande myndigheter och främst intresserade av att få deltagare i aktivitet
och så småningom egen försörjning. Medborgarskolan som projektägare är utförare av projektet.
Vad gäller målgruppens behov framgår av ansökan att deltagarna befinner sig olika långt från
arbetsmarknaden. Många av dem tillhör Försäkringskassan vilket innebär att långtidssjukskrivning
ligger bakom deras utanförskap. Det finns också nyanlända och utrikesfödda som är föremål för
insatser och de har varierande bakgrund enligt ansökan. Digitalisering och nära samarbete med
näringslivet för att underlätta för målgruppen att få ett arbete är ett nytt inslag i detta sammanhang
vilket ligger i linje med några av utlysningens inriktningar.
Medfinansieringen är största risken vad gäller budgeten. Den består huvudsakligen av
deltagarersättning vilket innebär att projektet blir mycket sårbart och svårt att genomföra om antalet
deltagare inte följer projektplanen.
Den samlade bedömningen är att ansökan är väl förankrad och har en väl grundad projektidé men
medfinansieringen utgör en stor risk. Projektets målsättningar är relevanta och rimliga i förhållande till
projektets insatser. Enligt ansökan förväntas endast 5 procent av deltagarna komma i arbete eller
studier och 70 procent av deltagarna närmare arbetsmarknaden.
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Medfinansieringen ska följas upp var tredje månad och vid större avvikelser, mer än 5 procent, vidtas
åtgärdar som ESF-rådet bedömer är rimliga för projektets genomförande.

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: Aktiviteterna i projektet syftar till att stärka deltagarna genom insatser utifrån individuella
behov. Det nämns bl.a. praktik, arbetsträning, jobbskuggning mm. Det betonas av vikten även
mental hälsa. Ökad anställningsbarhet är ett av de huvudsakliga målen i ansökan. Detta kommer
att ske genom validering, matchning, praktik och samverkan med företag. Samtliga av dessa
aktiviteter bedöms bidra till att deltagarna kommer i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden och på så sätt nå förväntade mål och resultat
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Projektidén bedöms vara genomförbar och relevant i förhållande till bakgrundsanalysen.
Projektet kommer att använda sig av beprövade metoder som sedan tidigare har gett goda resultat.
Målgruppen uppges ha en sammansatt problematik, brist på socialt nätverk och språkliga
svårigheter.
Strukturella problem såsom brist på systematiskt arbete med företag och handledning samt
diskriminering och segregation nämns som främsta anledningar till utanförskap vad gäller
målgruppen. Analysen bedöms vara tillfredställande.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Medborgarskolan som projektägare är välkänd som regional främjande aktör och har
drivit många projekt finansierade av Socialfonden. Av ansökan kan man också utläsa att det finns
relevant kompetens hos projektägaren. Det framgår också tydligt vilka kompetenser som ska anlitas
och ska arbeta i projektet som medarbetare. Detta bedöms vara relevant i förhållande till projektets
aktiviteter och målgruppens behov av insatser.
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Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektets huvudsakliga deltagare kommer från Försäkringskassan och kommuner.
Projektägaren har förankrat projektidén hos Försäkringskassan och andra involverade aktörer. Det
finns också namngivna kontaktpersoner för Mariestads kommun och Skara kommun. Förankringen
hos dessa aktörer bedöms vara säkerställd. Det råder ingen tvekan om att den typen av insatser
efterfrågas.
En plan för implementeringen har presenterats i de inkomna kompletteringarna. Men den är på ett
övergripande plan och kan komma att konkretiseras under resans gång.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektets målsättningar, förväntade resultat och effekter bedöms vara utvärderingsbara.
Hur utvärderingen ska bidra till att projektresultatet framgår i ansökan men kan utvecklas ytterligare.
Resurserna bedöms vara tillräckliga för utvärderingen i förhållande till projektets storlek, geografisk
spridning och projektets komplexitet.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Integreringen av tillgänglighet och lika möjligheter beskrivs tillfredsställande men
behöver utvecklas under analys- och planeringsfasen. Analysen som ligger till grund för
tillgänglighet och icke-diskriminering är något allmänt hållen. Målgruppens förutsättningar framgår
emellertid i bakgrundsananalysen men den är något allmänt hållen. Projektsökande har goda
ambitioner att arbeta med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsanalysen är på ett övergripande
plan. Jämställdhetsmålen är relevanta och satta på individ-, organisations-, och projektnivå.
Standarden för jämställdhetsintegrering följs i ansökan och inkomna kompletteringar. Analysen
behöver fördjupas något och indikatorer konkretiseras under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom
kostnaden per deltagare uppgår till ca 20 000 kr. Detta ligger lågt jämfört med liknande projekt och
genomsnittet för Socialfonden.
Ur kostnadsperspektivet bedöms projektet ha goda förutsättningar att implementeras dels för att det
är relativt billigt sett ur kostnad per deltagare dels för att projektet är väl förankrat hos framförallt
Försäkringskassan.
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Underlag för prioritering
Programområde 2 Mål 2.1 Ökade övergångar till arbete och studier
Projekt: Trappstegsmodellen
Sökande organisation: Omsorgssektionen Tranemo kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Motverka inomregionala skillnader

2 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Bilaga 12

Ärendenummer 3

Diarienummer: 2017/00441

Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Trappstegsmodellen

Sökande organisation

Omsorgssektionen Tranemo Kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00441

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete och studier 2017/00322

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Långtidssjukskrivna, arbetslösa (mer än 12 månader),
långtidsarbetslösa, unga (15–24 år)

Antal deltagare

27 deltagare, 15 kvinnor, 12 män

Projektperiod

2018-02-01 – 2021-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 mån

Sökt stödbelopp

3 863 724 kr

Total projektbudget

8 144 122 kr

Samverkar/samarbetar med

FK, Socialtjänsten, AF, Sociala stödteamet LSS – och
psykiatrihandläggare, personal på daglig verksamhet

Samordnare

Selma Gabela

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
De brukare som väljer att vara hemma hamnar i ett utanförskap och blir isolerade från omgivningen.
Förstudien har visat att återgången till sysselsättning blir mer utdragen. Detta innebär att de
socioekonomiska klyftorna kvarstår, eftersom brukarna befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Tranemo kommun har under det senast två åren gjort insatser för att bryta detta utanförskap och stärka
kopplingen mellan kommunens verksamheter och arbetslivet. Detta projekt är en sådan ansträngning
och har sin grund i ovan nämnde förstudien som resulterade i en Trappstegsmodell. Förhoppningarna
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med Trappstegsmodellen är att främja Tranemo kommuns arbetet med att både erbjuda meningsfull
sysselsättning, alternativ till de befintliga verksamheterna samt ökade möjlighet till egen försörjning.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektet ska arbeta med metodutveckling baserad på en förstudie/utvecklingsprojekt
”Arbetsmarknadsinsatser för personer med beslut om daglig verksamhet” som Tranemo Kommun drev
med stöd från FoUS (Forskning och utveckling, Sjuhärad välfärd) under perioden maj 2015 – november
2016.
Förstudiens målgrupp var personer med funktionsnedsättning som beviljats daglig sysselsättning enligt
LSS eller enligt SoL, men som hade andra behov än traditionell dagverksamhet. Denna målgruppen
hade ökat lokalt under 2014 och 2015. Syftet med förstudien var att minska avståndet från daglig
verksamhet till arbetsmarknaden och skapa en känsla av meningsfullhet och tillfredställelse hos
individen samt öka antalet personer som fick extern sysselsättning och därmed möjlighet till lönearbete.
I förstudien deltog representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Tranemo och
Svenljungas gemensamma arbetsmarknadsenhet, Limmareds arbetscenter (LIMAC - socialt företag),
socialtjänsten, personal och chefer från daglig sysselsättning, daglig verksamhet, privata arbetsgivare
och brukare. Sammantaget har förstudien visat att det finns ett behov av ett nytt arbetssätt. Målet är att
kunna erbjuda rätt sysselsättning, på rätt nivå till rätt person. Socialstyrelsen beskriver vidare att 40
procent av personerna inom daglig verksamhet skulle kunna gå till förvärvsarbete med rätt stöd. Det
finns alltså utvecklingspotential inom området.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
I sin helhet bedöms ansökan ha goda förutsättningar att nå resultat. Projektet ska arbeta med
metodutvecklingsinsatser som efterfrågas hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Socialtjänsten och Tranemo Kommun. Projektsökande bedöms har relevant kompetens och kunskap
om målgruppen och dess behov och förutsättningar.
Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Motiveringen till denna bedömning är att det framgår en tydlig beskrivning av
målsättningar i ansökan. Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisations-, och
projektnivå, de angivna förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och problembeskrivningen
och stämmer överens med utlysningens inriktning.
Projektet är förankrat och har säkrat ägarskap samt utpekade mottagare för resultat. Deras
medverkan bedöms vara relevant och nödvändig för projektets genomförande, det kan dock behövas
konkreta planer och förtydligande kring deras roller för implementering och fortsatt arbete med
projektets modell efter projektet avslut. Trappstegsmodellen är ett dyrt projekt utifrån kostnad per
deltagare (291 249 kr/deltagare) dock bedöms detta vara rimligt då det är ett metodutvecklingsprojekt
och med hänsyn till målgruppen och dess förutsättningar.
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Samlad bedömning av ansökan är att den är förankrad och har säkrat ägarskap samt väl grundad
projektidé. Det är ett dyrt projekt med säkrad medfinansiering genom egna kontanta medel och
deltagare inom kommunen.

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: Projektets mål och förväntade resultat bedöms bidra till utlysningens och programmets
måluppfyllelse. Motiveringen till denna bedömning är att det framgår en tydlig beskrivning av
målsättningar i ansökan. Projektet vill åstadkomma förändringar på individ-, organisations-, och
projektnivå. De angivna förändringarna är kopplade till bakgrundsanalysen och
problembeskrivningen och stämmer överens med utlysningens inriktning. Dock är
resultatformuleringarna på individnivå svåra att mäta då det förkommer följande formuleringar
förhöjd självkänsla och delaktighet m.fl. Det behövs förtydligande och mer konkreta målsättningar
på individnivå.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Det finns en tydlig behovsanalys som grundar sig bl.a. på en förstudie/utvecklingsprojekt
”Arbetsmarknadsinriktade insatser för personer med beslut om daglig verksamhet” som Tranemo
kommun drev med stöd från FoUS (Forskning och utveckling, Sjuhärad välfärd) under perioden maj
2015 – november 2016. Sammandraget har förstudien visat på ett tydligt behov av ett nytt
arbetssätt. Socialstyrelsen beskriver vidare att 40 procent av personerna inom daglig verksamhet
skulle kunna gå till förvärvsarbete med rätt stöd. Det finns alltså utvecklingspotential inom området.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X
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Motivering: Projektorganisationen är väl beskriven och kompetensen hos projektägaren Tranemo
Kommun bedöms vara relevant. Projektorganisationen har tidigare bedrivit och bedriver ESF-projekt
med lyckade resultat. Detta kommer att tas tillvara i detta projekt också.
Projektledningen hos projektägaren har relevant kunskap om målgruppen och kompetens att driva
projektet på ett bra sätt både ekonomiskt och administrativt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

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

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Aktiviteterna och beskrivningen av uppföljning och utvärdering bedöms vara något
kortfattade i ansökan. En plan och ett system för uppföljning samt styrgruppens och
projektledningens roll i utvärderingen kopplat till jämställdhetsperspektivet ska konkretiseras under
analys- och planeringsfasen.

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

x

Motivering: Trappstegsmodellen är ett mycket dyrt projekt utifrån kostnad per deltagare
(291 249 kr/deltagare) dock bedöms detta vara rimligt då det är ett metodutvecklingsprojekt och
med hänsyn till målgruppen och dess förutsättningar.
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Prioriteringsmöte 6 dec 2017

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2017:2

Bilaga 13

Ärendelista ESF PO2, Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda - fokus på kvinnor
Ärendenummer
1

Diarienr

Sökande/Projektnamn
Målgrupp

2017/00411 Nytänk/ Svenljunga
kommun

Sökt
belopp
SEK

Sid 1(1)
2017-11-20

Förslag till prioritering

9 297 345 Prioriteras
Projektet Nytänk har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Nytänk uppfyller
prioriteringsgrunderna (56%)

SUMMA 9 297 345
Utlyst 30 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Bilaga 13

PM
Ansökningsomgång 2017:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 2 Mål 2.3 Ökade övergångar till arbete för
utrikesfödda - fokus på kvinnor
Projekt: Nytänk
Sökande organisation: Svenljunga kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Bilaga 13

Ärendenummer 1

Diarienummer: 2017/00411

Underlag för prioritering
Se handledningen i handboken.
Projektnamn

Nytänk

Sökande organisation

Svenljunga Kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2017/00411

Utlysning; namn och diarienummer

Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda, fokus kvinnor:
2017/00325

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.3

Målgrupp

Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden,
unga (15-24), har en funktionsnedsättning, sjukskrivna/har varit
sjukskrivna, långtidsarbetslösa, nyanlända. Särskilt fokus på
kvinnor.

Antal deltagare

120 deltagare, 80 kvinnor och 40 män

Projektperiod

2018-04-01-2021-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4 månader

Sökt stödbelopp

9 297 345

Total projektbudget

11 347 080

Samverkar/samarbetar med

Tranemo kommun samt Arbetsförmedlingen

Samordnare

Dina Friis

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Svenljunga och Tranemo kommun är små kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända de
senaste åren. Kommunerna har idag inte samma förutsättningar som kommuner i storstadsregioner för
att möta personer med flexibla och individuella behov för att ta till sig svenska språket och därmed
närma sig arbetsmarknaden. De har fastnat i utanförskap och segregering.
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Huvudmålet med projekt Nytänk är ”Kvinnor och män, med extra fokus på kvinnor, som befinner sig i/har
gått igenom etableringsprocessen har genom alternativa och flexibla metoder, stärkt samverkan, stärkta
kunskaper om sitt liv i Sverige och sin hälsa tagit till sig det svenska språket och därmed närmat sig
inkludering på arbetsmarknaden och minskat risken för långvarigt utanförskap”.
Målgruppen är de utan kända funktionsnedsättningar står längst från möjligheten att närma sig
arbetsmarknaden och består av kvinnor och män 20–64 år som befinner sig i eller har avslutat
etableringsplanen och av olika orsaker inte tagit till sig det svenska språket och därmed hamnat utanför
arbetsmarknaden med risk för långvarigt utanförskap.
Identifierade problemområden har omsatts till delmål för projektet:
1. Utveckla och prova mer flexibla och individanpassade former för språkinlärning/utbildning/praktik
2. Stärka samverkan mellan aktörer som är involverade i arbetet omkring målgruppens kvinnor och män
3. Öka deltagarnas förståelse och kompetens om samhället och kulturer, Mitt liv i Sverige, med särskilt
fokus på kvinnor
4. Öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och ohälsa, med särskilt fokus på kvinnor
Projektet kommer att ägas av Arbetsmarknadsenheten i Svenljunga och Tranemo i samverkan med de
kommunala verksamheter som arbetar med målgruppen och Arbetsförmedlingen i Svenljunga och
Tranemo.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet grundar sig i en väl utförd problem– och behovsanalys och bedöms vara relevant och
efterfrågat.
Projektet har tagit fram en förändringsteori och av den framgår projektets mål, aktiviteter och behövda
resurser. Ambitionen är att utveckla nya samverkansformer mellan aktörer som är relevanta för
målgruppen samt testa nya utbildningssätt med alternativa och individuellt anpassade aktiviteter för
att få målgruppen närmare arbetsmarknaden. Projektet har valt att lägga särskilt fokus på insatser
som stärker nyanlända och/eller utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.
Ovanstående överensstämmer väl med utlysningens mål och effekter.
Projektet speglar kostnadseffektivitet i de insatser som avses att genomföras. Kostnad per deltagare
ligger på cirka 103 308 kronor vilket anses vara rimlig utifrån målgruppens förutsättningar och behov.
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Till ansökan har det bifogats en upphandlingsplan som bedöms vara ändamålsenlig i förhållande till
de uppsatta målen i projektet.
Under beredningen har projektägaren, i samråd med ESF-rådet, valt att ersätta ekonomtjänsten med
en administratörstjänst på 50 %. Eventuell hjälp från ekonomen kommer att lösas internt inom
organisationen. Projektet har även förlängt analys-och planeringsfasen med en månad och flyttat
fram starten av projektet för att aktiviteterna inom projektet ska bättre synkronisera med ordinarie
verksamhet.
Projektets styrka ligger i det redan genomförda förarbetet och att projektägaren redan arbetar aktivt
med dessa frågor. Med projektet Nytänk vill projektägaren vidareutveckla och individanpassa
aktiviteterna till målgruppen för att få större genomslag. För att minska sårbarheten i projektet
kommer projektägaren och samverkanspartnern Tranemo kommun bidra med egna medel i form av
tid från anställda.
Projektet har brister gällande säkringen av jämställdhet, tillgänglighet samt lika möjligheter och ickediskriminering i de planerade aktiviteterna vilket utgör den största svagheten i projektet. Då det
bedöms finnas ett embryo i ansökan får projektet godkänt och en förnyad bedömning får göras efter
analys-och planeringsfasen.
Den samlade bedömningen är att projektet har god förmåga att nå uppsatta resultat och effekter.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar / särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Stöd inte ges till aktiviteter/kostnader som är kopplade till ordinarie SFI samt den samhällsorientering
som kommunerna är skyldig att erbjuda målgruppen.
Av beredningsprotokollet framgår det var det behövs en förnyad bedömning efter analys-och
planeringsfasen.

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

Godkänd

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

x

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd
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Motivering: Ansökan bedöms presentera en godkänd logik för de angivna förväntade resultaten i

utlysningen. Ansökan bedöms inte vara lika tydlig över hur projektet avser bidra till att synliggöra
strukturer som diskriminerar genom normkritiskt förhållningssätt och utmana rådande strukturer.
Projektidén bedöms främst fokusera på att tillämpa en metod och får därmed betyget godkänt
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

x

Motivering: Problem- och behovsanalys är väl godkänd. Ansökan bedöms presentera en fördjupad

problem- och behovsanalys som på ett tydligt och med könsuppdelad statistik utgår från
målgruppen. Dialog med målgruppen kommer att föras under analys-och planeringsfasen. Ansökan
bedöms presentera tidigare forskning och utredningar inom området samt inhämtning av
information från relevanta aktörer.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

x

Motivering: Projektorganisationen bedöms hålla en hög nivå gällande operativ, administrativ och

ekonomisk förmåga. Projektorganisationen finns beskriven men inte fullt ut på individ- och
kompetensnivå. Resursbesättningen bedöms överensstämma med projektlogiken och önskat
projektresultat. Urvalskriteriet bedöms vara väl godkänt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

x

Motivering: Urvalskriteriet bedöms vara godkänt då projektet kan motivera varför organisationen

har möjlighet att agera projektägare. Ansökan bedöms kunna motivera att projektidén är
efterfrågad och förankrad hos relevanta aktörer och sökanden kan presentera en relevant
styrgrupp där mottagare av resultat ingår.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

x

Motivering: Urvalskriteriet får godkänt. Ansökan bedöms presentera övergripande om vad som ska

utvärderas och hur utvärderingen kommer att användas i projektet en som under analys- och
planeringsfasen kommer att utvecklas och fastställas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

x

Motivering: Projektet har tagit fram könsuppdelad statistik och har i de kompletterande uppgifterna

beskrivit lite mer ingående varför de gör en extra fokus på kvinnor i projektet. Projektet har en del
tankar och idéer men de når inte hela vägen. Det saknas röd tråd och projektet måste arbeta med
detta under analys-och planeringsfasen. Urvalskriteriet uppfylls delvis och en förnyad bedömning
får göras efter analys-och planeringsfasen.
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Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

x

Motivering: Urvalskriteriet får godkänt utifrån att budgeten har behövt omarbetas och då det

saknas en tydlig implementeringsplan är det svårt avgöra hur kostnadseffektiviteten förhåller sig
till implementeringen av resultat. Projektorganisationen och resursbesättningen bedöms förhålla
sig till projektupplägget.
Utlysningsspecifika urvalskriterier (ex transnationalitet,
hållbar utveckling, valbara delkriterier eller regionala
kriterier).
Motivering: Ej aktuellt.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
1.

Mötets öppnande

Vice ordförande Dag Hultefors förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till årets
tredje möte med strukturfondspaitnerskapet Västsverige (SFP). Mötets ordförande
presenterade även strukturfondspaitnerskapets två nya ledamöter, Alexandra Krettek från
Högskolan i Skövde och Maria Öystilä från Försäkringskassan.
2.

Upprop

Strukturfondspartnerskapets ledamöter bekräftade sin närvaro.
3.

Val av justerare

Strukturfondspartnerskapet beslutade att utse Alex Bergström till justerare.
4.

Godkännande av dagordning

Strukturfondspartnerskapet beslutade att godkänna dagordningen med ändring av bilaga 4
"Flytt av medel mellan målen i den regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden".
Bilagan inkluderad i möteshandlingama var felaktig, den korrekta bilagan delades ut på
sammanträdet i pappersformat. Bilagan kommer att ersättas med det korrekta dokumentet och
få samma bilagenummer och namn som det felaktiga innehade. Nya uppdaterade
möteshandlingar publiceras på hemsidan.
5.

Administrativa frågor

a. Åza Ryden rapporterade om uppdraget med arbetet Flytt av medel mellan målen i den
regionala handlingsplanen för Europeiska socialfonden. Uppdraget är slutfört. Det är möjligt
att omfördela medel inom samma investeringsprioritering förutsatt att programmålen uppfylls.
Beslutet kan tas av ESF-rådet inför vaije utlysning. Förvaltande myndighet äger rätt att
besluta om omfördelning av medel mellan mål som ligger inom samma
investeringsprioritering. Det är flera regioner runt om Sverige som upplever samma situation
som Västsverige och vill flytta medel inom programområde 2. Myndigheten är medvetna om
problematiken och försöker tillgodose regionerna. Det sker även en kontinuerlig dialog
mellan myndigheten och EU-kommissionen om hur Sverige lever upp till målen.
b-c. Sekreterare Andreas Catoni gick igenom tidsplan för kommande utlysningar 201 7 och
2018, enligt bilaga 5. Dessutom presenterades kommande mötesdagar för
strukturfondspartnerskapet Västsverige 2018, vilka godkändes av strukturfondspartnerskapet,
i enlighet med bilaga 6.
Presentationen finns på: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
6.

Information från Tillväxtverket

Helena Starfelt presenterade en sammanfattning av aktuellt beslutsläge samt beviljade medel
per insatsområde. Andelen beviljade medel skiljer sig mellan insatsområdena (IO): 10 1 44 %,
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
10 2 77 % och 10 3 50 %. Totalt är 59 % av medlen intecknade. Sammantaget visar
po1tföljanalysen att projektinsatserna i Västsverige ligger väl i linje med de regionala
styrkeområdena. Dessutom informerade Helena paitnerskapet om Tillväxtverkets
omlokalisering av ca. 20 tjänster från Stockholm till Östersund och ny avdelningsstruktur och
enhetsstruktur, mer information om denna förändring kommer framöver.
Presentationen finns på: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingai·
7.

Information från Svenska ESF-rådet

Åza Ryden presenterade en sammanfattning av programgenomförandet. I programområde 1
ser programgenomförandet överlag bra ut, såväl kvalitativa som kvantitativa mål bedöms
kunna uppnås. Gällande programområde 2 så är bilden mer nyanserad. Rörande mål 2.3 så
finns det goda förutsättningar att uppnå de kvantitativa målen samt förutsättningar att nå
kvalitativa målen. Avseende Mål 2.1 så är det svåit att uttala sig om måluppfyllelsen innan
beslut om beviljade projekt tagits och gällande 2.2 så ser måluppfyllelse något lägre ut.
Dessutom har myndigheten under sommaren gjmt en kraftsamling för att öka på
utbetalningstakten, något som har gett resultat.
Presentationerna finns på: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
8. Samråd - kommande utlysning ESF
Åza Ryden redogjorde de olika imiktningarna i 2017:3 utlysning i enlighet med bilaga 8 i
möteshandlingarna.
Programområde 1, Kompetensförsö1jning. Kompetensutveckling (mål 1.1) inom områdena:
Kompetensutveckling inom vård och omsorg imiktning digitalisering
Effektivare matchning och breddad rekrytering
Programområde 2, Öka övergångarna till arbete. Öka övergångarna till arbete eller studier
för unga 15-24 år (mål 2.2) inom området:
Öka övergångarna till arbete eller studier för unga (inriktning på digitala verktyg)
Dessa utlysningar öppnar 13 november 2017 och stänger 8 januari 2018. Projekten kommer
att prioriteras i mars 2018.
Samråd: Ordförande konstaterade att samråd har skett.
Beslutsärenden
9. Rättelse av summan ESF-stöd beviljat till Europeiska socialfondsprojektet ReGarden
2017/00187
Beslut: Strukturfondspartnerskapet Västsverige beslutar att göra en rättelse från
prioriteringsmötet den 2 juni av Protokollsbilaga 2 rörande ESF-stöd för Europeiska
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
socialfondsprojektet ReGarden 2017/00187. Beloppet ESF-stöd justeras från 8 566 231 kr till
8 563 685 kr.
10. Ändrad arbetsordning
Punkten innehöll två ändringar:
Tillägg av Transnationell komponent inom ERUF.
Uppdatera kontaktuppgifter i arbetsordningen med anledning av ny sekTeterare för
strukturfondspartnerskapet Västsverige.
Beslut: Strukturfondspartnerskapet Västsverige godkänner förslaget till ändrad arbetsordning.
11. Övriga frågor
Mötets ledamöter framförde inga övriga frågor.
12. Mötets avslutande
Mötets ordförande Dag Hultefors förklarade mötet avslutat och tackade närvarande för
medverkan.
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