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Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige,
9 december 2016
Välkomna till årets fjärde möte med Strukturfondspartnerskapet i Västsverige. Mötet
innehåller bland annat besök från EU-kommissionen, presentation av digitaliseringsstrategier
i Västsverige, beslut om nya riktlinjer samt prioritering av projekt.
Förslag till dagordning och möteshandlingar hittar du via länken längst ner i kallelsen.
Tid: Fredagen den 9 december kl. 09.30 – ca 15.30
(kaffe och smörgås serveras från kl 09.00)
Plats: Lilla Bommen konferenscenter, Lilla Bommen 4A, Göteborg
Prioriteringsärendena består av följande handlingar:
Regionalfonden: Förslag till prioritering på ärendelistor med sekretariatets PM samt
Tillväxtverkets PM bilagda. För projektansökan Högskolan Väst/Demonstrationsmiljö för
Flexibel och Innovativ Automation, Miljo:FIA finns också ett PM på engelska från Horisont
2020 Clean Sky 2. Handlingarna är kompletta och Tillväxtverkets PM motsvarar
projektansökningarna.
Socialfonden: Förslag till prioritering på ärendelistor med sekretariatets PM samt Svenska
ESF-rådets PM bilagda. Varje projektansökan går att läsa i sin helhet och finns publicerat
under länken nedan.
Ledamot som vid mötet önskar föredragning om något ärende skall anmäla detta till
sekretariatet senast tisdagen den 6 december.
Anmälan om jäv meddelas sekretariatet i förväg. Meddela även om alternativ kost önskas.
Länk till Möteshandlingar: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
Välkommen!

Birgitta Losman
Ordförande

Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Kontaktperson:
Cecilia Nilsson. telefon: 0702-14 90 24, e-mail: cecilia.v.nilsson@vgregion.se
Josef Gustafsson. telefon: 0736-823368, e-mail: josef.gustafsson@vgregion.se
Andreas Catoni. telefon: 0709-402564, e-mail: andreas.catoni@vgregion.se
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Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2016-12-09
1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Strategiska och administrativa frågor (Cecilia Nilsson)
a. Högnivågrupp för Europeiska socialfonden (Anders Carlberg)
b. Flytt av medel i ESF-programmet
c. Tidsplan utlysningar
d. Information från mobiliseringsmöte Gröna näringar och Livsmedel
e. Sammanhållningspolitiken 2021-2027
f. Information om Landsbygdsprogram, Havs- och fiskeriprogram
(Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen)

Bilaga 1
Bilaga 2-4

6. Presentation av EU-kommissionen (på engelska)
Programgenomförandet i Europa samt sammanhållningspolitiken 2021-2027
(Ulrich Krause-Heiber, Frank Elholm och Helena Sundblad-Schäfer)
7. Digitalisering inom Hallands tillväxtstrategi och Västra Götaland 2020
(Måns Anrup, Region Halland & Tore Johansson, Västra Götalandsregionen)
8. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen 2025 Västra Götalandsregionen
och Region Skåne (Joakim Broström, Västra Götalandsregionen)
9. Rapport från Tillväxtverket (Helena Starfelt, Tillväxtverket)
10. Samråd – kommande utlysning ERUF

Bilaga 5

Beslutsärenden
11. Riktlinjer för prioritering av ERUF-projekt

Bilaga 6

Prioriteringsärenden (omedelbar justering behövs)
12. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation (Ärende 1-2)

Bilaga 11

13. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag (Ärende 1-3) Bilaga 12
14. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 3: Innovation för koldioxidsnål ekonomi (Ärende 1)

Bilaga 13

15. Prioriteringsärenden ERUF:
Ärendelista ERUF ITI Göteborg 2016 2 (Ärende 1)

Bilaga 14
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16. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 1, Mål 1.1: Kompetensförsörjning för anställda kvinnor
och män inom besöksnäringen (Ärende 1)

Bilaga 15

17. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 1, Mål 1.1: Förebygga och motverka psykisk ohälsa
(Ärende 1-6 )

Bilaga 16

18. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 1, Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige (Ärende 1-4)

Bilaga 17

19. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 2, Mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
(Ärende 1-2)

Bilaga 18

20. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 2, Mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år). (Ärende 1-3)

Bilaga 19

21. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 2, Mål 2.2: Förstudieprojekt för unga med tema spel
och spelutveckling (Ärende 1-2)

Bilaga 20

22. Övriga frågor
Mötet avslutas
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Bilagor
1. Tidsplan utlysningar
2. Rådets slutsatser om resultat av och nya inslag i sammanhållningspolitiken
3. Gemensamma synpunkter från regionerna på EU:s framtida sammanhållningspolitik
4. Västra Götalands ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik 2021-2027
5. Samråd - kommande utlysning ERUF 2017:1
6. Riktlinjer för prioritering av ERUF-projekt
7. Beslut om överlämnande
8. Projekt som fått avslag eller återtagits
9. Utlysningstext ERUF 2016:2
10. Utlysningstexter ESF 2016:2
11. Ärendelista ERUF Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
12. Ärendelista ERUF insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
13. Ärendelista ERUF insatsområde 3: Innovation för koldioxidsnål ekonomi
14. Ärendelista ERUF: Integrerande sektorsövergripande planen för hållbar stadsutveckling i
Göteborg
15. Ärendelista ESF Programområde 1, Mål 1.1: Kompetensförsörjning för anställda kvinnor
och män inom besöksnäringen
16. Ärendelista ESF Programområde 1, Mål 1.1: Förebygga och motverka psykisk ohälsa
17. Ärendelista ESF Programområde 1, Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela
skolans ansvar i region Västsverige
18. Ärendelista ESF Programområde 2, Mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden.
19. Ärendelista ESF Programområde 2, Mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).
20. Ärendelista ESF Programområde 2, Mål 2.2: Förstudieprojekt för unga med tema spel
och spelutveckling
21. Föregående protokoll

Bilaga 1
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Planering kommande utlysningar 2016 och 2017

2016
9 december
2017
2017:1 januari-februari

ERUF
ESF
Beslutsmöte Strukturfondspartnerskapet
40 miljoner kronor, fokus
styrkeområde livsmedel

60 miljoner kronor, gröna
näringar och livsmedel,

2017:2 juni-september

35 miljoner
kronor
digitalisering

250 miljoner kronor
digitalisering m.m.

35 miljoner kronor

X miljoner kronor

2018
2018:1 januari-februari
2018:2 juni-september
Kursivt är preliminärt.

35 miljoner kronor

Bilaga 2
Europeiska
unionens råd

Rådets slutsatser om resultat av
och nya inslag i
sammanhållningspolitiken och de
europeiska struktur- och
investeringsfonderna

Bryssel den 16 november 2016
(OR. en)
14542/16

FSTR 81
FC 78
REGIO 102
SOC 720
AGRISTR 69
PECHE 434

LÄGESRAPPORT
från:
till:

Rådets generalsekretariat
Delegationerna

Föreg. dok. nr:

13931/16

Ärende:

Resultat av och nya inslag i sammanhållningspolitiken och de europeiska
struktur- och investeringsfonderna
Rådets slutsatser (av den 16 november 2016)

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om resultat av och nya inslag i
sammanhållningspolitiken och de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som antogs av
rådet vid dess 3499:e möte den 16 november 2016.
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BILAGA

Rådets slutsatser om resultat av och nya inslag i sammanhållningspolitiken och
de europeiska struktur- och investeringsfonderna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1.

ERINRAR om sina slutsatser av den 19 november 2014 om den sjätte lägesrapporten om
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: Investering för tillväxt och sysselsättning 1,
sina slutsatser av den 23 juni 2015 om utmaningar vid genomförandet av
sammanhållningspolitiken för 2014–2020 2, sina slutsatser av den 18 november 2015,
Förenkling: medlemsstaternas prioriteringar och förväntningar avseende de europeiska
struktur- och investeringsfonderna 3, sina slutsatser av den 15 mars 2016, Investeringar i
sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och
investeringsfondernas bidrag 4 och sina slutsatser av den 24 juni 2016, En mer forsknings- och
innovationsvänlig, smart och enkel sammanhållningspolitik och om de europeiska strukturoch investeringsfonderna mer generellt 5,

2.

ERINRAR om att enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska
unionen utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och
territoriella sammanhållning, och sammanhållningspolitikens specifika uppdrag ska vara att
minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer,

3.

ÄR MEDVETET OM att sammanhållningspolitiken är den huvudsakliga
investeringspolitiken på EU-nivå för uppnående av målen i Europa 2020-strategin och
UNDERSTRYKER det mervärde som sammanhållningspolitiken och de europeiska strukturoch investeringsfonderna (ESI-fonderna) ger, i synnerhet när det gäller att

1
2
3
4
5

Dok. 15802/14.
Dok. 9622/1/15 REV 1.
Dok. 14266/1/15 REV 1.
Dok. 7075/16.
Dok. 10668/16.
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a)

tillhandahålla en stabil, långsiktig EU-ram och finansiella medel för investering i
sysselsättning och tillväxt och genomförande av strukturreformer, genom integrerade
interventioner som anpassats till medlemsstaterna och EU:s olika regioner,

b)

mobilisera och samordna nationella och subnationella aktörer inom ramen för delad
förvaltning genom att på grundval av partnerskapsprincipen direkt engagera dem vid
förverkligandet av EU:s prioriteringar genom samfinansierade projekt,

c)

bana väg för en faktabaserad och resultatinriktad syn på EU:s investeringar,

d)

skapa positiva incitament för många medlemsstater och subnationella aktörer att
genomföra strukturreformer och stärka sin strategiska planering, sin administrativa
kapacitet och sitt samarbete,

I.

Utvärdering av sammanhållningspolitikens program för 2007–2013

4.

välkomnar arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Ex post evaluation of the
ERDF and Cohesion Fund 2007-2013 6, som ger bevis på att sammanhållningspolitiken under
programperioden 2007–2013 har gett ett viktigt bidrag till möjligheterna till tillväxt,
sysselsättning och social inkludering i alla olika typer av EU-regioner – mål som fastställts i
EU-strategier – och den har väsentligen bidragit till att minska de regionala skillnaderna
mellan medlemsstaterna,

5.

BETONAR att resultaten i efterhandsutvärderingen av Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden uppnåddes under förhållanden då det
fanns ekonomiska och sociala utmaningar, bland annat den djupgående globala ekonomiska
och finansiella krisen, ett behov av att bygga upp ekonomin, infrastrukturen och den
administrativa kapaciteten, särskilt i de 13 medlemsstater som anslöt sig till EU från och med
2004, samt skiftande strategiska, politiska prioriteringar och nya utmaningar på EU-nivå,

6

Dok. 12371/16.
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6.

FRAMHÅLLER framför allt de nedanstående resultaten från efterhandsutvärderingen av Eruf
och Sammanhållningsfonden som visar att
a)

enligt de ekonomiska modeller som kommissionen använt beräknas att 270 miljarder
euro som investerats ur Eruf och Sammanhållningsfonden under perioden 2007–2013
tillsammans med den nationella samfinansieringen kommer att ha genererat 1 biljon
euro i ytterligare BNP i medlemsstaterna som helhet senast 2023,

b)

enligt de uppgifter som rapporterats av förvaltningsmyndigheterna i medlemsstaterna
kommer Eruf och Sammanhållningsfonden att ha medfört att nästan 1 miljon
arbetstillfällen skapats, vilket är ett betydande bidrag till det netto på totalt 3 miljoner
arbetstillfällen som skapats i EU:s ekonomi under perioden,

c)

det ekonomiska stödet inom ramen för Erufprogrammen hjälpte 400 000 små- och
medelstora företag att stå emot verkningarna av den ekonomiska och finansiella krisen
och öka sin konkurrenskraft och export genom innovation,

d)

sammanhållningspolitiken bidrog till en närmare integrering av EU:s inre marknad,
särskilt genom förbättrade transportförbindelser (framför allt TEN-T-korridorerna),
förbättrad energieffektivitet, vattenbehandling, avloppsvattenrening och
avfallshantering, till en modernisering av utbildnings- samt hälso- och
sjukvårdsinfrastrukturen och till en förstärkning av forskning och innovation,

e)

den tillgängliga finansieringen inom ramen för programmen för europeiskt territoriellt
samarbete (gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete, Interreg) förbättrade
samarbetet mellan grannregioner i olika medlemsstater, mellan EU:s medlemsstater och
mellan medlemsstater och tredjeländer, och bidrog dessutom till mer vittgående
effekter, framför allt när det gäller att lätta på specifika hinder för samarbete i olika
sektorer och förbättra den ekonomiska, sociala och miljörelaterade integrationen, och
utgjorde således ett tydligt exempel på EU:s mervärde,
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7.

NOTERAR, trots sammanhållningspolitikens positiva resultat under perioden 2007–2013,
vissa brister under denna period, framför allt
a)

svagheter när det gäller de vidtagna åtgärdernas relevans, övervakning, effektivitet och
samstämmighet, vilket visar att det inte alltid varit tillräckligt starkt fokus på
resultatinriktningen, och

b)

behovet att förbättra den administrativa kapaciteten på programförvaltningsnivå och
minska den administrativa bördan och kostnaden,

8.

NOTERAR att de utvärderingar som ligger till grund för arbetsdokumentet från
kommissionens avdelningar beskriver läget i slutet av 2014, när man ännu inte kunde lämna
fullständiga rapporter om programmens måluppfyllelse,

9.

NOTERAR att kommissionen även har gjort en efterhandsutvärdering för Europeiska
socialfonden (ESF) och SER FRAM EMOT resultatredovisningen av denna i arbetsdokument
från kommissionens avdelningar, UPPMANAR kommissionen att lägga fram resultatet av
framtida utvärderingar för ESI-fonderna på ett samordnat sätt för att underlätta en fullständig
bedömning och samtidigt i förekommande fall ägna den platsbaserade strategin särskild
uppmärksamhet,

10.

FRAMHÅLLER att sammanhållningspolitiken, i och med att den åtföljs av omsorgsfulla
utvärderingar, utgör bästa praxis för faktabaserad politik och kan tjäna som förebild för annan
EU-politik som finansieras ur EU-budgeten,

11.

UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med alla relevanta
intressenter på bred front offentliggöra de resultat och gynnsamma effekter av
sammanhållningspolitiken som stöds genom de tillgängliga utvärderingarna,
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II.

Utvärdering av vissa nya inslag i sammanhållningspolitiken och ESI-fonderna 2014–2020

12.

UNDERSTRYKER att jämfört med programperioden 2007–2013 infördes en rad nya inslag i
lagstiftningsramen för perioden 2014–2020 i syfte att förbättra ESI-fondernas effektivitet,
resultatinriktning och EU-mervärde; de första konkreta erfarenheterna av vissa nya inslag,
särskilt resultatramen, tematisk koncentration, förhandsvillkor och kopplingen till EU:s
ekonomiska styrning, gjordes i medlemsstaterna när de utarbetade sina partnerskapsavtal och
program; den praktiska tillämpningen av nya inslag krävde noggranna förberedelser i fråga
om tid och resurser för att säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för effektiva
utgifter, inbegripet nya förvaltnings- och kontrollsystem föreligger; samtidigt ger de nya
instrumenten i lagstiftningsramen, t.ex. gemensamma handlingsplaner, integrerade territoriella
investeringar eller lokalt ledda utvecklingsstrategier, medlemsstaterna nya möjligheter,

13.

NOTERAR att den övergripande programplaneringen i kombination med det sena antagandet
av rättsakter, parallella förberedelser inför avslutningen av perioden 2007–2013 och ett
utseende av myndigheter som tog längre tid än förväntat, har försenat genomförandet under
perioden 2014–2020, FÖRVÄNTAR SIG emellertid att medlemsstaternas och kommissionens
insatser under programplaneringsarbetet kommer att ge utdelning under de kommande åren
genom ett mer effektivt genomförande av högkvalitativa program och möjligheten att i
framtiden bygga vidare på de förbättringar som görs under innevarande period, UPPMANAR
medlemsstaterna och kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att påskynda
genomförandet av och lägesrapporteringen om de nuvarande programmen,
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14.

ERINRAR OM att ungdomssysselsättningsinitiativet tillhandahåller ett riktad stöd för insatser
mot ungdomsarbetslösheten som åtföljer de traditionella insatser som stöds genom ESF och
kompletterar de nationella strategiska ramarna genom bland annat genomförandet av
ungdomsgarantin och NOTERAR kommissionens nyligen utfärdade meddelande 7 där
resultaten sedan 2013 av genomförandet av ungdomsgarantin och
ungdomssysselsättningsinitiativet redovisas,

15.

UPPMANAR kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag för ESI-fondernas nästa
programperiod så snart som möjligt 2018 i syfte att göra det möjligt för medlagstiftarna att
snabbt nå en överenskommelse och lägga grunden för en tidig start på
programplaneringsarbetet,

16.

UPPMANAR kommissionen att överväga att använda nya inslag i ESI-fonderna som ett
exempel för annan EU-politik som finansieras ur EU-budgeten i samband med dess initiativ
En resultatinriktad EU-budget 8 som inleddes 2015.

Resultatram
17.

ERINRAR OM att ESI-fonderna var de första av EU:s finansieringsinstrument som införde en
resultatram grundad på mätbara indikatorer och en översyn med en resultatreserv som 2019
ska fördelas uteslutande mellan de prioriteringar i medlemsstaternas program för vilka
delmålen enligt programmens resultatramar har uppnåtts,

18.

ÄR MEDVETET OM de insatser som gjorts och resurser som avsatts av medlemsstaterna och
kommissionen för att utveckla en interventionslogik och en resultatram för ESI-fondernas
program (särskilt för att definiera tillförlitliga indikatorer och deras utgångs- och målvärden),
NOTERAR att detta arbete har gett upphov till nyttiga frågor och diskussioner om
fastställande av mål och övervakning av framsteg samt bidragit till att förändra inställningen
till förmån för ett ökat fokus på resultat i medlemsstaterna och hos kommissionen,

7
8

Dok. 12749/16 + ADD 1–3.
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
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Tematisk koncentration
19.

ERINRAR OM att ESI-fonderna är föremål för rättsliga krav när det gäller tematisk
koncentration, vilket får till följd att ekonomiskt stöd i högre grad koncentreras till färre
områden som mest bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin och förväntas ge bättre
resultat,

20.

VÄLKOMNAR det faktum att den tematiska koncentrationen för Eruf och ESF har uppnåtts
och i många fall är mer långtgående än minimikraven, ANSER emellertid att en jämvikt
måste upprätthållas mellan de förbestämda kraven på koncentration inom ett begränsat antal
tematiska områden och medlemsstaternas behov, inbegripet en flexibilitet att under
programperioden kunna svara på särskilda nationella och regionala utvecklingsutmaningar,

Förhandsvillkor
21.

ERINRAR OM att förhandsvillkor infördes under perioden 2014–2020 för att säkerställa att
det i medlemsstaterna förelåg de förutsättningar som krävs för en effektiv användning av
medlen innan en investering inom ramen för ESI-fonderna gjordes,

22.

ANSER att även om uppfyllandet av förhandsvillkoren ibland gör att det tar mycket tid och
krävs betydande resurser innan lagstiftningsändringar eller komplexa reformer är genomförda
så har de en positiv inverkan på det allmänna investeringsklimatet, stärkandet av den
administrativa kapaciteten och goda styrningen i många medlemsstater, VÄLKOMNAR den
främjande roll förhandsvillkoren spelar för utarbetandet av projektplanering och strategiska
dokument som strategier för smart specialisering samt för ett snabbare genomförande av EU:s
regelverk,

Kopplingen till EU:s ekonomiska styrning
23.

ERINRAR OM att åtgärder infördes i lagstiftningsramen för perioden 2014–2020 för att
säkerställa att ESI-fondernas fleråriga investeringar svarar mot relevanta landsspecifika
rekommendationer. Som ett resultat av programplaneringen har de nuvarande programmen
inom ESI-fonderna utformats för att stödja strukturreformer i linje med EU-prioriteringar som
fastställs genom processen med den europeiska planeringsterminen,

24.

ANSER att investeringar som svarar mot relevanta landsspecifika rekommendationer bidrar
till genomförandet av strukturreformer och till en förbättrad allmän makroekonomisk situation
i den berörda medlemsstaten,
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25.

ANSER att större samstämmighet framtiden bör eftersträvas mellan olika åtgärder som
kopplar ESI-fondernas effektivitet till ekonomisk styrning, med utgångspunkt i de första
positiva erfarenheterna av införandet av förhandsvillkor och med beaktande av behovet att
möta sociala, ekonomiska och territoriella utmaningar samt de fleråriga programmens
kontinuitet och stabilitet,

Förenkling
26.

BEKLAGAR att den fulla potentialen för effektivitet och resultatinriktning av ESI-fondernas
lagstiftningsram hindras av överreglering och förekomsten av för många olika regler och
kontroller (EU-nivå, nationell och regional nivå), ERINRAR OM att tillit mellan samtliga
aktörer är avgörande för att en delad förvaltning ska kunna fungera effektiv, och den bör
stärkas ytterligare genom att ESI-fonderna förenklas, görs mer tillgängliga och mer lättfattliga
för medborgare, företag och förvaltningar, UPPREPAR härvid betydelsen av mekanismer för
tidig varning och av en förstärkning revisionens förebyggande roll på EU-nivå och nationell
nivå,

27.

VÄLKOMNAR de slutsatser och rekommendationer som högnivågruppen för övervakning av
förenkling för mottagare av stöd från ESI-fonderna, som inrättats av kommissionen, hittills
har utfärdat och SER FRAM EMOT det kommande arbetet med förberedelserna av
programperioden efter 2020,

28.

NOTERAR de lagstiftningsförslag som syftar till att förenkla ESI-fonderna för den nuvarande
planeringsperioden och som kommissionen förelade rådet i september 2016 och STÅR FAST
VID SITT ÅTAGANDE om dess snabba antagande, UPPMANAR kommissionen och
medlemsstaterna att på bästa sätt använda samtliga alternativ inom den rättsliga ramen
(inbegripet ett tidigt utarbetande av delegerade akter) som bidrar till att förenkla
genomförandet av de nuvarande ESI-fondprogrammen,
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29.

UTTRYCKER ETT STARKT ENGAGEMANG FÖR en betydande förenkling, där behovet
av stabilitet och kontinuitet vägs mot en stor minskning av den administrativa bördan och
kostnaderna under perioden efter 2020, och ANSER att följande riktlinjer och nya möjligheter
noggrant bör utforskas, utan att detta föregriper framtida beslut:
a)

En enkel, tydlig och begränsad uppsättning regler för ESI-fonderna, med en starkare
tonvikt på ett integrerat upplägg (t.ex. program som får stöd från flera av fonderna och
gemensamma regler för samtliga ESI-fonder), samtidigt som man ser till att ESI-fonden
på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan utföra sina fondspecifika uppdrag och att
den enklaste lösningen ges företräde.

b)

Reglerna för ESI-fonderna och andra EU-fonder liksom andra EU-strategier som
påverkar genomförande av ESI-fonderna (särskilt reglerna om statlig hjälp) bör
ytterligare harmoniseras så att stödmottagarna lättare kan genomföra EU-fonderna,
synergier och komplementaritet mellan olika program främjas och olika källor slås ihop
och så att det blir möjligt att jämföra effektiviteten och ändamålsenligheten hos EU:s
olika finansieringsinstrument.

c)

Införande och effektiv användning av en hel rad förenklade kostnadsalternativ främjas
ytterligare, tillsammans med tydliga krav för deras kontroll och revision.

d)

En enklare och effektiviserad modell för delad förvaltning, som bygger på resultat
snarare än på efterlevnad i syfte att ytterligare ska stärka ESI-fondernas
resultatinriktning, samtidigt som man beaktar vikten av förebyggande, proportionalitet
och valuta för pengarna.

e)

En bedömning av huruvida lärdomar från de genomförandemekanismer som används
inom andra av EU:s politikområden kan bidra till att förbättra samhållningspolitiken och
ESI-fondernas effektivitet.

f)

En vidare tillämpning av proportionalitet och införande av differentiering i
genomförandet av programmen inom ESI-fonderna, på grundval av objektiva kriterier
och positiva incitament för programmen.
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30.

RÅDET FORTSÄTTER ATT UTTRYCKA ETT STARKT ENGAGEMANG FÖR en
regelbunden politisk debatt mellan relevanta ministrar i rådet (allmänna frågor);
diskussionerna ska gälla sammanhållningspolitikens och ESI-fondernas genomförande och
resultat och stödja utarbetandet av en strategisk ram för perioden efter 2020.
_____________________
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Gemensamma synpunkter från regionerna på EU:s framtida
sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt
och sysselsättning lokalt och regionalt runt om i Europa. Sammanhållningspolitiken
utgör, tillsammans med den inre marknaden och den ekonomiska och monetära
unionen, en viktig grundpelare i den europeiska integrationsprocessen. Mot bakgrund
av de slitningar man upplever inom EU idag, är en stark sammanhållningspolitik än
mer central är tidigare. Genom sammanhållningspolitiken länkas kommuner och
regioner samman med det europeiska projektet och ger EU legitimitet på lokal och
regional nivå.
Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för att skapa tillväxt och sysselsättning
lokalt och regionalt i Sverige. Arbetssättet som kännetecknar
sammanhållningspolitiken, med 7-åriga ledtider, samordning mellan sektorer och
samhällsnivåer och inte minst den territoriella anpassningen av insatser, har bidragit
till att tillväxtprocesser har skapats regionalt, som inte hade kunnat åstadkommas med
nationella årliga anslag. Det regionala inflytandet över medlen och de regionala
prioriteringarna är centrala utgångspunkter och en förutsättning för ett framgångsrikt
regionalt utvecklingsarbete.
Som företrädare för de svenska regionerna och samverkansorganen vill vi särskilt
framhålla följande punkter vad gäller den framtida sammanhållningspolitiken;
1. Sammanhållningspolitiken bör ha en framträdande roll i den kommande
fleråriga budgetramen och politiken ska omfatta alla regioner i EU.
2. Regionalfonden, Socialfonden samt delar av Landsbygdsprogrammet bör slås
samman till en integrerad fond, för att bättre möta komplexa utmaningar på
regional nivå.
3. En gemensam förvaltande myndighet bör inrättas för den integrerade fonden.
4. Sammanhållningspolitiken är ett regionalt verktyg och bör främst genomföras
via regionala program.
5. En större transparens i kommande förhandlingar är önskvärd och vi föreslår att
en eller ett par representanter utses för att företräda den lokala och regionala
nivån i förhandlingarna med Europeiska kommissionen.

2(2)

Ledamöter i politiska ”grupp 8”1

Birgitta Losman, Ordförande
Västra Götalandsregionen och SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling

Erik Bergkvist
Region Västerbotten

Robert Uitto
Region Jämtland Härjedalen

Tomas Riste
Region Värmland

Viking Jonsson
Regionförbundet Sörmland

Jelena Drenjanin
Huddinge kommun

Leif Larsson
Regionförbundet i Kalmar län

Christina Mattisson
Region Blekinge

1

Den politiska ”8-gruppen” har utsetts gemensamt av samtliga regioner och samverkansorgan för att

föra fram den regionala nivåns synpunkter på hur den framtida sammanhållningspolitiken bör utformas.

Bilaga 4
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Västra Götalands ställningstagande om EU:s framtida
sammanhållningspolitik 2021-2027
Västra Götaland har beslutat om följande
ställningstagande gällande EU:s framtida
sammanhållningspolitik för perioden 2021-2027:
Den gemensamma flernivåstyrningen av sammanhållningspolitiken är unik och bör värnas.
1. Det är angeläget att lokal och regional nivå
är med tillsammans med nationell och
europeisk nivå och styr genomförandet av
EU:s budget. Kunskapen om de lokala
behoven och aktörerna är avgörande för
framgångsrika utvecklingsinsatser där
finansiering från olika nivåer kan förstärka
varandra. Vi motsätter oss svensk
centralisering i landsbygdsprogrammet och
de nationella programmen inom
regionalfonden och socialfonden.
2. Ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning i Europa är inskrivet i
artikel 174 i Fördraget om EU:s
funktionssätt. Det bör vara en politik för
samtliga regioner, inte bara de fattigaste.
Västra Götaland vill delta i
strukturfondsprogram efter år 2020.
3. De europeiska struktur- och
investeringsfonderna förstärker det
regionala utvecklingsarbetet och
arbetsmarknadspolitiken. Västra Götaland
och Halland får en miljard kronor av
socialfonden och 450 miljoner kronor från
regionalfonden 2014-2020. Den
västsvenska fondsamordningen vässar
programmens stöd till genomförandet av
Västra Götalands utvecklings- och
tillväxtstrategi Västra Götaland 2020.

4. Interreg-programmen främjar samarbetet
mellan unionens medlemsländer, vilket
bidrar till ett europeiska mervärde.
Deltagare lär av varandra och löser
gemensamma problem. Västra Götaland
ser gärna att programmen i framtiden
finansierar långsiktiga investeringar.
5. Sammanhållningspolitikens koppling till
Europa 2020-strategin har varit positiv.
Europa 2020-strategin – smart och hållbar
tillväxt för alla - genomsyrar Västra
Götaland 2020, liksom våra
strukturfondsprogram. Europa 2020strategin bör följas upp och efterträdas av
en ny gemensam hållbar
utvecklingsstrategi för Europa.
6. Vi vill se förenklingar av
sammanhållningspolitikens europeiska och
nationella regleringar. För europeisk nivå
bör svensk lagstiftning och revision räcka,
utifrån de goda erfarenheterna från
tidigare programperioder.
7. Sammanhållningspolitiken kan bidra till att
lösa utmaningarna inom energi, migration
och framtida kriser. Vår erfarenhet är att
programmen är flexibla och kan utgöra
stöd, i så väl finans- och fordonskris samt
migrationskris.
8. Vi är öppna för användning av riskkapital
eller lån som komplement till
projektbidrag. Det bör vara upp till varje
region att själv avgöra den lämpliga
blandningen.

Beredningen för hållbar utveckling, 2016-10-06, Dnr. RS 2016-05198
Regionstyrelsen, 2016-11-08, Dnr. RS 2016-05198

Ansökningsomgångar

Bilaga 5

Ansökningsomgång 2017:1 för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige är öppen för ansökningar.
Ni kan ansöka mellan den 15 december 2016 och den 15 februari 2017, kl.
19.00
Prioritering sker den 2 juni 2017.

Målen för programmet
De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för
investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:
•

stärka små och medelstora företags konkurrenskraft

•
•

bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
främja en hållbar stadsutveckling

För att uppnå målen finns tre insatsområden med olika inriktningar. Målgruppen är små
och medelstora företag.
Läs programmet här, i kortversion eller i sin helhet.

Insatsområden att ansöka till
Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden.
•

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.

•

Ansökningsomgången är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar.

Ansökningar kopplade till styrkeområdet Livsmedel beaktas särskilt.
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Tillväxtverket

Har ni en projektidé?
Har ni en projektidé och funderar på att söka? I den digitala handboken under flikarna
Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta på Tillväxtverkets hemsida hittar ni vägledande
och styrande information.
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

När kan projektet starta?
Första möjliga datum för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Programmet kan finansiera 40 procent av projektbudgeten
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Västsverige måste ha medfinansiering, eftersom programmet finansierar max 40 procent av projektbudgeten. Det är möjligt att ha både offentlig och privat medfinansiering.

Ansökningar är allmänna handlingar
Tänk på att ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar.
Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det, efter en sekretessprövning. Utifrån ansökningarna sammanställer Tillväxtverket ett underlag till
Västsveriges Strukturfondspartnerskap att prioritera utifrån. Det prioriteringsunderlaget
kommer ligga öppet på en offentlig hemsida inför prioriteringen.

Förutsättningar för stöd framgår i Tillväxtverkets beslut
om stöd och i andra styrande dokument
Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet betalas ut per automatik. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna i föreskrifterna,
beslutet om stöd och vad som i övrigt följer av innehållet i den digitala handboken här på
tillvaxtverket.se.
Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och Tillväxtverket
kan återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.
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Tillväxtverket

Har du frågor? Läs om de grundläggande förutsättningarna eller hör av dig till kontoret i
Göteborg.

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan
Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta i handboken här på tillvaxtverket.se
Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program
och utifrån så kallade urvalskriterier.
Urvalskriterierna finns beskrivna i avsnittet Planera, under sidorna Grundläggande förutsättningar.
Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under den tiden
er ansökan handläggs.

Projektet prioriteras av partnerskapet och Tillväxtverket
fattar beslut
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av
Västsveriges Strukturfondspartnerskap vid deras möte den 2 juni 2017. Tillväxtverket ger
besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmötet. Vid prioritering utgår
strukturfondspartnerskapet utifrån sina riktlinjer för prioritering av valbara projekt i
Europeiska regionala utvecklingsfonden. De finns beskrivna på www.vgregion.se/strukturfondspartnerskapet.
När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Mer information
Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är ett program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Programmet styrs av följande dokument:
•

Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013

•

Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013

•

Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS
2014:1383
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Tillväxtverket

•

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen
och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt
och sysselsättning, TVFS 2015:1

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en handbok för stöd i arbetet med
projektet.
Handboken omfattar innehållet för avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta. Handboken kompletteras kontinuerligt.

Sida 4(4)

Tillväxtverket

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet
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Riktlinjer för prioritering av ERUF-projekt
Förslag till beslut
1. Strukturfondspartnerskapet beslutar att anta riktlinjer för prioritering av projekt i
Europeiska regionala utvecklingsfonden för Västsverige.

Bakgrund
Vid strukturfondspartnerskapets sammanträde i juni 2016 fick sekretariatet i uppdrag att ta
fram ett förslag på riktlinjer för prioritering av projekt i det västsvenska regionalfondsprogrammet. Syftet med detta är att öka transparensen för involverade aktörer vid
prioriteringen av inkomna projektansökningar.
På strukturfondpartnerskapets möte i Varberg, september 2016 genomfördes ett gemensamt
arbete med att diskutera, prioritera och vikta olika urvalskriterier. Sekretariatet har
sammanställt ett förslag på riktlinjer utifrån strukturfondpartnerskapets inspel. Se nedan.
De huvudsakliga justeringar som gjorts är att ökad vikt lagts vid projektens koppling till
regionala utvecklingsstrategier och att den allmänna bedömningen får samma vikt som
partnerskapets riktlinjer för prioritering av projekt i Europeiska socialfonden. De områden
som istället fått en någon lägre påverkan är under rubriken strukturförändrade insatser och
aktivt ägarskap.
En förändring från tidigare är att poängsumman under respektive rubrik kommer att vara
densamma för programmets samtliga tre insatsområden.
Utifrån riktlinjerna justerar sekretariatet i den poängbedömningsmall som används för att
poängsätta projektansökningarna. Poängen som varje projekt får i varje kategori kommer att
redovisas i beslutsförslagen till partnerskapet. Projekt som får maximala 50 poäng uppfyller
prioriteringsgrunderna till 100%.

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Förslag till beslut

RUN 2016-01731
2016-11-21
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Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioriteringar av valbara
projekt i Europeiska regionala utvecklingsfonden
Koppling till regionala strategier

10 poäng

Bedömningen görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla de regionala
utvecklingsstrategierna och tillväxtprogrammen Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi Halland 2014-2020. Likaså bedöms
projektets koppling till prioriterat område i utlysningen. Kopplingar till andra EU-program bedöms.
Gränsöverskridande samarbete

5 poäng

Kriteriet bedöms ur flera dimensioner. Det kan röra gränsöverskridande samarbete geografiskt, dvs.
regionalt, nationellt, internationellt, eller sektoriellt och då menas t.ex. samverkande parter från
olika sektorer bl.a. branscher, akademin och samhället likt aktiv inkludering av social ekonomi. 1
Näringslivsmedverkan

7 poäng

Projekt prioriteras som baseras på näringslivets behov och efterfrågan, detta mäts bland annat i
näringslivsfinansiering samt om projektet har små och medelstora företag (inklusive mikroföretag)
som fokus.
Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

9 poäng

Detta område varierar mellan de tre insatsområdena inom Regionalfondsprogrammet. Projektet ska
bidra till att uppfylla programmets mål på ett mätbart sätt. Projekt som finansieras skall vara
kostnadseffektiva, dvs. ge önskat resultat till lägsta möjliga kostnad.
Förnyelse, innovation och vidareutveckling

5 poäng

För att uppnå programmets mål så är det viktigt att projekten bidrar till förnyelse, innovation och
vidareutveckling. Projekt som har inslag av innovation, idégenerering, metodutveckling, stimulerar till
entreprenörskap och verkar för ökad samverkan prioriteras.
Aktivt ägarskap – organisatorisk kapacitet, spridning och långsiktig effekt

6 poäng

Bedömning av projektägarens organisatoriska kapacitet och hur erfarenheten från projektet tas till
vara såväl inom projektaktörernas organisation som utåt. Huruvida resultatet från projektet kan
fortleva på egna villkor bedöms också.
Allmän bedömning

8 poäng

Kvalitet och balans i förhållande till riktlinjerna, programmets mål och utlysningen. Här vägs
Tillväxtverkets bedömning in. Likaså projektets aktiva arbete med horisontella kriterier för hållbar
utveckling.

1

Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska
värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten
bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta
som främsta drivkraft, taget från VGRs program för social ekonomi.
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Beslut om överlämnande av projekt för yttrande om
prioritering till Strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Beslut
Beslutfattare: Helena Starfelt

Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Thanos Pinakas, Linnea Hagblom
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2016:2
2016-11-16

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

20201192

Högskolan Väst

20201197

GU Ventures AB

Miljo:FIA - Demonstrationsmiljö för Flexibel
och Innovativ Automation
VINK - Västsvenska inkubatorers
kvalitetshöjning
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EUstöd (SEK)
6 337 098

Föredragande/
Handläggare
Thanos Pinakas

11 976 113

Thanos Pinakas

18 313 211

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201169

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
Högskolan i Skövde
Fyrbodals
Kommunalförbund

BKL - Behovsbaserad kompetensutveckling
för livsmedelsbranschen
Företagsrevitalisering i Skaraborg
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv
i Fyrbodal
Totalt medel insatsområde 2:

20201176
20201198

Sökt EUstöd (SEK)
2 197 175

Föredragande/
Handläggare
Thanos Pinakas

1 396 540
1 709 300

Linnea Hagblom
Linnea Hagblom

5 303 015

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20201172

Alexanderssoninstitu
tet
Business Region
Göteborg AB

20201187

SolReg Halland

Sökt EUstöd (SEK)
1 308 513

Föredragande/
Handläggare
Linnea Hagblom

Stadslandet Göteborg

12 710 904

Thanos Pinakas

Totalt medel insatsområde 3:

14 019 417

Totalt sökt medel:

37 635 643
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Projekt som fått avslag eller återtagits
2016-11-16

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID
20201191

Projektägare

Projektnamn

Göteborgs universitet

Vidareutveckling av Idrottsklustret i
Västsverige
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EU-stöd
(SEK)
17 995 150
17 995 150

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID
20201185

Projektägare

Projektnamn

Inclusive Business
Sweden

Ett starkare Västsverige genom inclusive
business
Totalt medel insatsområde 2:
Totalt sökt medel:

Sökt EU-stöd
(SEK)
1 141 840
1 141 840
19 136 990

Bilaga 8
1(2)
PO 1 Kompetensförsörjning för besöksnäringen
ESF-stöd Samordnare

Diarienummer

Stödsökande

Projektnamn

ESF-stöd

Total finansiering

2016/00536
2016/00558

Turistrådet Västsverige AB
Campus Lidköping

Kunskapshöjning besöksnäringen
TUR 2020

6 598 318
8 964 067

8 750 376
11 973 990

75,34
74,86

ESF-stöd
9 190 599
21 634 914
3 081 924

Total finansiering
10 814 822
31 159 044
3 639 643

ESF-stöd
84,98
69,43
68,70

Helena
Anna

PO 1 Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa
Diarienummer
2016/00542
2016/00543
2016/00561

Stödsökande
Sociala kooperativet En trappa upp
Västra Götalandsregionen
Digital Kulturarv AB

Projektnamn
PIS Projekt Individstöd
Uppgiftsväxling i vården UiV
Gravstensinventeringen

Samordnare
Cüneyt
Cüneyt
Cüneyt

Bilaga 8
2(2)

PO 2 Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna
Diarienummer Stödsökande
2016/00535
Medborgarskolan Region Väst

Projektnamn
Setup 3.0 med Livsplan

ESF-stöd
40 697 754

Total finansiering
86 114 944

ESF-stöd Samordnare
47,26
Fedja

ESF-stöd
3 999 941
36 715 727
5 039 939
7 428 969

Total finansiering
11 087 261
55 263 958
7 556 130
11 721 309

ESF-stöd
36,08
66,44
66,70
63,38

PO 2 Insatser för unga 15-24 år
Diarienummer
2016/00540
2016/00552
2016/00556
2016/00559

Stödsökande
Filmbryggan
Ambrosgårdens Ryttarförening/Jump Club
Arbetsförmedlingen
Falkenbergs Fontänhus Vänner

Projektnamn
Filmstegen
Hoppcentrum
TRIM
Broa samman

Samordnare
Thomas
Thomas
Thomas
Erik
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Ansökningsomgångar
Ansökningsomgång 2016:2 för det regionala
strukturfondsprogrammet Västsverige är öppen för ansökningar.
Ansökningsomgången är öppen mellan 15 juni och 15 september 2016, kl.
19.00
Prioritering av ansökningar sker den 9 december 2016.

Målen för programmet
De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram
för investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:
• stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
• bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
• främja en hållbar stadsutveckling
För att uppnå målen finns tre insatsområden med olika inriktningar. Målgruppen är
små och medelstora företag.
Läs programmet i kortversion eller i sin helhet.

Insatsområden att söka till
Det är möjligt att söka stöd inom programmets alla tre insatsområden.

• 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. Utlyst belopp inom insatsområdet är 15 miljoner kronor.
• Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi är helt öppet för ansökningar
under ansökningsomgången.
• Ansökningsomgången är också öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling, som
ligger i samtliga tre insatsområden och kopplat till integrerade territoriella investeringar.
Utlyst belopp är 15 miljoner kronor.
Inom samtliga insatsområden ser vi gärna ansökningar med ett aktivt arbete för
integration och mångfald. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för horisontella
kriterier.
Inom insatsområde 1 ser vi gärna projekt kopplade till forskningsprogrammet Clean
Sky inom Horisont 2020, som ett led i att fler företag och forsknings- och
innovationsaktörer ska delta i internationella forskningsprogram och därmed bidra till
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ökade FoI-investeringar i Västsverige.

Har ni en projektidé?
Har ni en projektidé och funderar på att söka? I den digitala handboken under
flikarna Planera, Ansöka och Genomföra här på webbplatsen hittar ni vägledande
och styrande information.
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.
Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige

När kan projektet starta?
Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till
Tillväxtverket.

Programmet kan finansiera 40 procent av
projektbudgeten
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Västsverige måste ha
medfinansiering, eftersom programmet finansierar max 40 procent av
projektbudgeten. Det är möjligt att ha både offentlig och privat medfinansiering.

Ansökningar är allmänna handlingar
Tänk på att ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar.
Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Utifrån
ansökningarna gör Tillväxtverket ett underlag till Västsveriges
Strukturfondspartnerskap att prioritera utifrån och det prioriteringsunderlaget
kommer ligga öppet på Västra Götalandsregionens webbplats, vgregion.se.

Förutsättningar för stöd framgår i
Tillväxtverkets beslut om stöd och i andra
styrande dokument
Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet betalas ut per automatik. En
förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna i
föreskrifterna, beslutet om stöd och vad som i övrigt följer av innehållet i den digitala
handboken här på eu.tillvaxtverket.se.
Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och
Tillväxtverket kan återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.
Har du frågor? Läs om de grundläggande förutsättningarna eller hör av dig till
kontoret i Göteborg.

Viktigt att veta
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Viktigt att veta innan ni skickar er ansökan om stöd till Tillväxtverket.

Krav på ansökan om stöd
Läs om vilka krav som ställs på er ansökan

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan
Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets
förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar under avsnitten
Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta i handboken här på eu.tillvaxtverket.se
Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt
program och utifrån så kallade urvalskriterier.
Urvalskriterierna finns beskrivna i avsnittet Planera, under sidorna Grundläggande
förutsättningar.
Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under den
tiden er ansökan handläggs.

Projektet prioriteras av partnerskapet och Tillväxtverket fattar beslut
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av
Västsveriges Strukturfondspartnerskap vid deras möte den 9 december 2016.
Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.
Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade
principer för urval. De finns beskrivna i programdokumentet.
När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt
prioriteringarna.

Kontakta Tillväxtverkets handläggare
Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige.
Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige

Mer information
Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och
sysselsättning är ett program inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Programmet styrs av följande dokument:
• Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
• Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
• Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS
2014:1383
• Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och
det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, TVFS 2015:1
För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en digital handbok för stöd i
arbetet med projektet.
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Handboken omfattar innehållet för avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och
Avsluta som ni hittar på startsidan. Handboken kompletteras kontinuerligt.
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Kompetensförsörjning
för besöksnäringen
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 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige
(Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett fåtal länsövergripande projekt som arbetar med
kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom besöksnäringen. Förväntade effekter av
projekten är att individer verksamma inom besöksnäringen stärker sin ställning på arbetsmarknaden
och att individer ur målgruppen för programområde 2 närmar sig eller tar sig in på arbetsmarknaden.
Målgrupp: Anställda, företagare och övriga verksamma inom besöksnäringen. I utlysningen ställs krav
på att målgrupperna inom programområde 2 ska inkluderas.
Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal
projekttid är 3 år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Av det nationella socialfondsprogrammet framgår att investeringar i utbildning och
kompetensutveckling är viktiga för att uppnå full sysselsättning. Utgångspunkten är både
individens och arbetsmarknadens behov av och möjligheter till utveckling. Det framkommer att det
finns behov av kompetensutvecklingsinsatser för sysselsatta för att höja den grundläggande
kunskapsnivån och rusta för ett föränderligt arbetsliv. Den regionala handlingsplanen för
Socialfonden i Västsverige har identifierat sex utvecklingsbehov för regionen. Ett av dem är att
kunna möta omställningsbehov på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.
Relevant kompetens leder till att individens ställning stärks på arbetsmarknaden. Denna utlysning
är kopplad till mål 1.1 i det nationella socialfondsprogrammet, och därmed till
investeringsprioritering 10.3, Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i
formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens kunskaper, färdigheter
och kompetens och främja flexibla utvecklingsvägar inklusive genom yrkesvägledning och
validering av förvärvad kompetens.
Den regionala handlingsplanen för Västsverige betonar vikten av att särskilt små och medelstora
företag arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning för att kunna vara fortsatt
konkurrenskraftiga. För ytterligare bakgrundsbeskrivning hänvisas till den regionala
handlingsplanen för Västsverige, avsnitt 2.1 Utvecklingsbehov Möta omställningsbehov på
arbetsmarknaden.
Av Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 framgår att besöksnäringen är ett av Region Hallands
styrkeområden, och man beskriver näringens betydelse på följande vis: Genom att utveckla
Halland som destination skapas förutsättningar för nya besökare, fler företag, ökade investeringar
och fler inflyttare som söker sig till Halland för att leva, bo och arbeta. I Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020-strategin) beskrivs besöksnäringen som ett
starkt område där ett aktivt utvecklingsarbete ska bedrivas.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Kompetensutveckling av personal inom besöksnäringen med socialfondsmedel bidrar således till
att uppfylla Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 samt Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020 (VG2020-strategin).
Mot bakgrund av ovanstående konstateras att i såväl Halland som Västra Götaland är
besöksnäringen en viktig näringsgren, och satsningar inom ramen för denna är angelägna. Då
besöksnäringen i många fall erbjuder en ingång till arbetsmarknaden för grupper med svagare
ställning på arbetsmarknaden, ska projekten involvera personer ur målgruppen för
programområde 2. Målsättningen är att dessa ska erbjudas exempelvis nätverk, nya erfarenheter
och nya kunskaper i syfte att öka chanserna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Aktuell utlysning avser programområde 1 och projekten ska bedrivas i region Västsverige, som
omfattar Västra Götalands och Hallands län. Tänkta deltagare i projekten är huvudsakligen
individer som är verksamma inom besöksnäringen och deras organisationstillhörighet kan vara
såväl ideell, offentlig som privat. Fokus i projekten ska dock vara på små och medelstora företag.
Svenska ESF-rådet kräver i denna utlysning att projekten även har deltagare ur målgrupperna i
programområde 2. Dessa utgörs av unga (15–24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader),
sjukskrivna samt nyanlända.
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.
Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågas ett fåtal länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt som riktar
sig till personer verksamma i främst små och medelstora företag inom besöksnäringen i region
Västsverige. Projekten kan med fördel ägas och bedrivas av aktörer som har kapacitet och
förmåga att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete och samtidigt samla en större mängd små och
medelstora företag i projektet. Prioritet ges till aktörer som har kapacitet att åstadkomma
omfångsrika resultat och säkra en bred spridning av projektresultatet.
Svenska ESF-rådets avsikt med utlysningen är att genom insatser för individer verksamma inom
besöksnäringen stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Syftet är också att bidra till att
besöksnäringen har tillgång till den kompetens som behövs inför kommande rekryteringsbehov
och omställningar på arbetsmarknaden.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Förväntade resultat och effekter av denna utlysning är:
-

Ökad kompetens hos projektets målgrupp inom området digitalisering.

-

Ökad professionalisering hos deltagande verksamheter inom områden som exempelvis
affärsutveckling, ledarskap, bemötande, hållbarhet och integration.

-

Att könsstereotypa normer inom besöksnäringen utsätts för förändringstryck.

-

Att deltagande individer ur målgruppen i programområde 2 erbjuds nya vägar in på
arbetsmarknaden.

Genom att kvinnor och män i prioriterade grupper inom programområde 2 kan delta i
kompetensutvecklingsinsatserna skapas förutsättningar för dessa målgrupper att få
arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till arbetsrelevanta nätverk. Insatser med målgrupper
från programområde 2 kan även underlätta för deltagande organisationers och verksamheters
tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Ett obligatoriskt krav på projekt i denna utlysning är att
de genom kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen, breddar vägarna in på
arbetsmarknaden för personer som hör till de prioriterade målgrupperna i programområde 2.
Projekten ska ange mål för antal deltagare samt även säkerställa att en jämställd fördelning av
medel och insatser mellan kvinnor och män görs.
Projekt ska aktivt verka för att bryta könsstereotypa mönster.
Stödsökande uppmanas vidare att säkerställa att de regionala principerna för urval ligger till grund
för ansökans utformning.
Fokus på resultat
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.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Övrig information

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. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

5

2016-06-08

2016/00330

Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet 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.
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Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering
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 (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support
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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 nio 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 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.
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Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

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
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.

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.

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 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.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med de regionala principerna 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 principerna säkerställa att insatser
som görs inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande,
uppföljning och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
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De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper. Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att
åstadkomma genomslag för arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i
den regionala handlingsplanen.
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Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för framkomna resultat främjas av
en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar partnerskap och redan i det
förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka kontakter
som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i styrgrupp eller andra konstellationer
med mandat att ta beslut är avgörande för projektets potentiella strukturella påverkan. Att
involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande position i styrgruppsarbetet är
nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 15 juni 2016 och stänger 19 september 2016. 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 2017 och senast den 1 april 2017. Maximal projekttid är
tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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.
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 75 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 25 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.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. 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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Utlysning för Västsverige – Hållbart arbetsliv och
psykisk ohälsa
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1 Stärka
kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer står långt från
arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 45 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 15 procent.
I den här utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska syfta till att förebygga och
motverka psykisk ohälsa och därigenom bidra till ett hållbart arbetsliv och att fler stannar kvar längre i
arbetslivet.
Målgrupp: Medarbetare, ledning och sysselsatta inom offentlig, privat och ideell sektor. Framför allt
målgrupper som i sina verksamheter är utsatta för hög stress samt inom traditionellt kvinnodominerade
yrken. Denna utlysning avser anställda kvinnor och män i företag och organisationer som företrädesvis
verkar inom vård- och omsorgsbranschen i Västsverige.
Deltagande av relevant målgrupp från programområde 2 är önskvärd och kan exempelvis ske genom
samverkan med projekt som söker inom utlysning ”Öka återgångarna till arbete eller studier för
sjukskrivna” (mål 2.1).
Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal
projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Försäkringskassans statistik visar att sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa ökar och
utskrivning av antidepressiva medel i Västsverige är bland de högsta i landet. Psykisk ohälsa
ligger bakom en tredjedel av alla sjukskrivningar idag. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är
stressrelaterade sjukdomar. Myndigheter och lokala aktörer har under framtagandet av
Västsveriges regionala handlingsplan lyft den ökande psykiska ohälsan, främst bland kvinnor.
Stress eller andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till besvär för både kvinnor
och män. Besvären är vanligare bland kvinnor än bland män (77 procent av anmälningarna var
från kvinnor mellan 2010-2014). Nära hälften av arbetssjukdomar med sociala och
organisatoriska orsaker mellan 2010-2014 var inom branschgruppen vård och omsorg; sociala
tjänster.
En hälsosam arbetsmiljö brukar kännetecknas av att den har balans mellan det som krävs och de
resurser som är tillgängliga för arbetet. Att ha höga krav på en arbetsplats behöver inte vara
ohälsosamt, men behöver balanseras med resurser. Enligt Arbetsmiljöverket definieras
organisatorisk arbetsmiljö som villkor och förutsättningar för arbetet. Detta inkluderar ledning och
styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav,
resurser samt ansvar. Social arbetsmiljö definieras som villkor och förutsättningar som inkluderar
socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Det är arbetsgivaren som
har det yttersta ansvaret, och för att förankra en god arbetsmiljö och omsätta den i handling krävs
såväl kunskap och delaktighet som långsiktighet.
Faktorer som bidrar till ohälsa är höga krav och små möjligheter att påverka, bristande
medmänskligt stöd i arbetsmiljön, konflikter eller mobbning på arbetsplatser, långa arbetsveckor,
skiftarbete och nattarbete. Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är tre
huvudsakliga områden som är anledningar till arbetsrelaterad ohälsa. Arbetsbelastning brukar
oftast kännetecknas av obalans mellan arbetets krav och resurser. Ohälsosam arbetsbelastning
har att göra med balansen mellan arbetets krav och tillgängliga resurser. Arbetstiderna kan
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innebära hälsorisker om det finns brister i återhämtning mellan arbetspassen eller vilken tid på
dygnet man arbetar. Vad gäller kränkande särbehandling måste man klargöra att den inte
accepteras på arbetsplatsen.
Kvinnor har länge haft en högre genomsnittlig sjukfrånvaro än män, vilket påverkar den totala
sjukfrånvaron. En förklaring som ofta lyfts fram är kvinnors belastning i samband med
dubbelrollen som yrkesverksam och ansvarig för hemmet. Studier visar att förekomsten av barn i
hushållet är starkt förknippad med högre sjukfrånvaro bland kvinnor men inte bland män . Även
Försäkringskassan har funnit att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ökar i
samband med att båda föräldrarna återgår i arbete efter första barnets födelse. Båda dessa
studier tyder på att kvinnors ökade arbetsutbud i kombination med föräldraskap är en viktig
förklaring till skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen.
En viktig kunskap som kommit fram i forskning som studerat kvinnors arbetsmiljö är att
skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa mellan kvinnor och män i stor utsträckning beror på att
kvinnor och män gör olika saker och att arbetet är organiserat på olika sätt. Genomförda
tillsynsinsatser från Arbetsmiljöverket visar att sex av tio arbetsplatser inte arbetar systematiskt
med att förbygga stress och att kvinnors och mäns risker i arbetsmiljön inte uppmärksammas och
hanteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor utsätts för högre krav och har mindre handlingsutrymme.
Kvinnliga chefer har fler underställda än manliga chefer. Viktiga slutsatser är:
-

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

Målgrupp:
Tänkta deltagare i projekten är huvudsakligen individer inom verksamheter där det inte går att
kontrollera inflödet av klienter/arbetsuppgifter. Dessa återfinns framför alt inom vård- och
omsorgssektorn och exempelvis inom mottagande av nyanlända. Deltagarnas
organisationstillhörighet kan vara såväl ideell, offentlig som privat.
Genom att kvinnor och män i prioriterade grupper inom programområde 2 kan delta i
kompetensutvecklingsinsatserna skapas förutsättningar för dessa målgrupper att få
arbetslivserfarenhet, referenser och tillgång till arbetsrelevanta nätverk. Insatser med målgrupper
från programområde 2 kan även underlätta för deltagande organisationers och verksamheters
tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.
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Förväntade resultat och effekter av projekten

Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som förebygger psykisk ohälsa och främjar en friskare
arbetsplats med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete. I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska
och sociala arbetsförhållanden. Målet med denna satsning är framför allt att stärka individernas
ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa
samt möjliggöra för verksamma individer att kunna arbeta i en högre utsträckning.
Det är viktigt att fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och inte på
individiden. Projekten ska arbeta i syfte att förebygga psykisk ohälsa både hos individer och på ett
organisatoriskt plan. Insatserna i projektet ska ha en direkt koppling till de faktorer som ger
upphov till ökad psykisk ohälsa.
I ansökningarna är det viktigt att lyfta fram de organisatoriska och sociala förutsättningarna och
villkoren för arbetet eftersom det är det som kan kontrolleras av arbetsgivare. Det kan handla om
ledning, styrning, resurser, ansvar, samarbete och stöd. En god arbetsmiljö är ingen slump utan
måste byggas in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och
rutiner.
Insatserna ska riktas till såväl medarbetare och ledning för ett hållbart arbetsliv. Politiker i
nämnderna och fackligt engagerade har stor betydelse för delaktighet och förankring i
arbetsmiljöarbetet.
Projekten ska ange mål för antal deltagare samt även säkerställa att en jämställd fördelning av
medel och insatser mellan kvinnor och män görs. Projekt ska ha som ansats att bryta
könsstereotypa mönster.
Projektens förväntade resultat och effekter
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för sysselsatta/verksamma genom att förhindra
sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa.
Kunskaps- och metodutveckling kring genus i arbetsmiljöarbetet.
Framtagande och implementering av rutiner, modeller och verktyg för ett varaktigt och
strategiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga och motverka psykisk ohälsa.
Nya samverkansformer mellan berörda aktörer för att kunna etablera strukturell
samverkan (företagshälsovärd, förbättrade kontakter mellan arbetsgivare och vården).
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-

Förändrade attityder för att få jämställda och mångfaldiga arbetsplatser.
Breddad rekryteringsbas och insatser till målgrupper inom programområde 2.
En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på arbetsplatsen t.ex. för att minska
arbetsrelaterade besvär.

Exempel på aktiviteter:
-

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

-

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

-

Samverkan mellan olika arbetsplatser. Flera olika arbetsplatser med liknande problem
kan utveckla och implementera metoder och utbyta erfarenheter i samverkan för att
förebygga och motverka psykisk ohälsa. Strukturell samverkan mellan berörda aktörer är
önskvärd.

-

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

Fokus på resultat
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.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering
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-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Övrig information

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. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också 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 arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla 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.
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.
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Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet 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.
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Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering

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 (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support
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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 nio 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 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.
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Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

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. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.

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.
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-

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.

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 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.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med de regionala principerna är att möjliggöra
insatser som leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland
2020 respektive Region Hallands tillväxtstrategi.
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Vidare ska principerna 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.
De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper.
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Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att åstadkomma genomslag för
arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i den regionala
handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för framkomna
resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar partnerskap och
redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som efterfrågas och
vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i styrgrupp eller andra
konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets potentiella strukturella
påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande position i
styrgruppsarbetet är nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap
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Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 15 juni 2016 och stänger 19 september 2016. 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 2017 och senast den 1 april 2017. Maximal projekttid är
tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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.
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 85 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 15 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.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. 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.
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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

Utlysning för Västsverige – Studie- och
yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.2, med inriktning
mot ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.
Svenska ESF-rådet utlyser 12 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att studie- och yrkesvägledning
blir hela skolans ansvar i region Västsverige. Förväntade effekter av projekten är att de ska bidra till
minskade skolavhopp och att ungdomar fattar väl underbyggda yrkes- och utbildningsval. Projekten
ska även bidra till att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck.
Transnationellt utbyte genom att komplettera projektet med insatser inom ramen för Erasmus+ är
önskvärt.
Målgrupp: Myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer.
Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal
projekttid är två år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Av den regionala handlingsplanen för Västsverige framgår bland annat att studie- och
yrkesvägledning spelar en viktig roll för samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det finns
behov av att utveckla strukturer för studie- och yrkesvägledning som bidrar till att ansvaret flyttas
från enbart vägledaren till att bli hela skolans ansvar.
Av det nationella socialfondsprogrammet framgår att ungdomars intresse för yrkesutbildningar
minskat under en lång period. Enligt Skolverkets rapport Uppföljning av gymnasieskolan, april
2016 går 26 procent av förstaårseleverna under läsåret 2015/2016 på ett yrkesinriktat
gymnasieprogram. Andelen som väljer yrkesinriktade gymnasieprogram har minskat kontinuerligt
sedan starten av GY 2011 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011). Detta har i olika sammanhang lyfts som ett hot mot den framtida
kompetensförsörjningen av flera branscher. Åtgärder för att möta dessa utmaningar bedöms
därför som mycket angelägna.
Satsningar på studie- och yrkesvägledning som redan tidigt integreras som en naturlig del av
skolans övriga verksamhet kan bidra till ökad kunskap om arbetslivet, och därmed bidra till att
individer gör mer väl underbyggda yrkes- och utbildningsval.
Inriktningen på utlysningen är kopplad till det prioriterade området strukturer för ökad samverkan
mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Utlysningen ryms inom ramen för regionalt
utvecklingsbehov 2, Matchning mellan utbildning och arbetsliv för ökad sysselsättning samt
regionalt utvecklingsbehov 5, minskade skolavhopp. Inriktningen bidrar till att uppfylla relevanta
delar av Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG 2020-strategin)
samt den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen.
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I projekt inom detta mål är organisationerna målgruppen. Projekten har därför inga deltagare och
behöver därför inte redovisa deltagarrelaterade mål och indikatorer. Ingen medfinansiering från
projekten behövs.
Aktuell utlysning är kopplad till investeringsprioritering 10.4, Att förbättra utbildningens relevans
för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka
yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse
kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av arbetsbaserade
system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem.
En begränsad del av medlen inom programområde 1 är avsatta till mål 1.2, det vill säga att
utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan vilka förstärker kopplingen mellan
utbildning och arbetsliv. Av den regionala handlingsplanen för Västsverige framgår att tre
områden inom mål 1.2 kommer att prioriteras. Dessa är kvalitetssäkring av det
arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesutbildning, strukturer för ökad samverkan mellan
utbildningsanordnare och arbetsliv samt strukturer som möjliggör studie- och yrkesvägledning
som hela skolans ansvar. Under programperioden kommer Svenska ESF-rådets utlysningar inom
aktuellt mål att ta sin utgångspunkt från dessa prioriterade områden.

Förväntade resultat och effekter av projekten
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att göra studie- och
yrkesvägledning till hela skolans ansvar.
De långsiktiga effekterna av projekten ska vara att de ska bidra till att minska skolavhopp, att
elever ges möjligheter att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval, samt att
könsstereotypa utbildnings- och yrkesval utsätts för förändringstryck.
Förväntade resultat av projekten inom denna utlysning är:
-

Förbättrade förutsättningar för ökat söktryck till gymnasieskolans yrkesprogram i region
Västsverige.

-

Utvecklade metoder för vägledning.

-

Redskap för att unga kvinnor och män som söker till gymnasieskolan eller andra
utbildningar ska kunna göra väl underbyggda val.
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-

Större kunskap hos lärare, skolledning och andra relevanta grupper kring studie- och
yrkesvägledning.

-

Nya arbetsformer som gör studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar ska vara
utformade.

-

Könsstereotypa yrkes- och utbildningsval ska utsättas för förändringstryck.

-

Förutsättningarna för att minska skolavhopp/omval under pågående studietid ska vara
förbättrade.

Möjliga inriktningar på projekt inom denna utlysning kan vara:
-

Utveckla och systematisera arbetet med studie- och yrkesvägledning inom regionens
kommuner, genom hela skolsystemet.

-

Genomföra åtgärder för ökad attraktivitet hos gymnasieskolans yrkesprogram.
Exempelvis kan insatser med yrkesmentorer eller förebilder rymmas inom denna
inriktning.

-

Åtgärder för att bredda ansvaret för studie- och yrkesvägledning så att det blir hela
skolans ansvar.

-

Åtgärder för att utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck.

-

Insatser för att öka medvetenheten om vikten av väl fungerande studie- och
yrkesvägledning.

-

Pilotinsatser i mindre skala för att testa nya arbetssätt som sedan kan skalas upp och
användas i större skala.

Metoder och strukturer som utvecklats inom ramen för projekt i denna utlysning, kan med fördel
följas upp med kompetensutvecklingsinsatser riktade mot skolpersonal, inom ramen för projekt i
eventuellt kommande utlysningar inom Socialfondens programområde 1, mål 1.1, under
förutsättning att Svenska ESF-rådet så beslutar.
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Svenska ESF-rådet efterfrågar i denna utlysning ett mindre antal projekt. Då endast en begränsad
mängd medel finns tillgängligt åligger det potentiella ansökare att samordna arbetet, så att
samtliga inriktningar och behov i hela region Västsverige tillgodoses.
I syfte att lära av varandra för att öka förutsättningarna för att nå utlysningens förväntade resultat
och effekter ska projekt inom denna utlysning avsätta tid och resurser för regionalt
erfarenhetsutbyte.
Transnationellt utbyte
Transnationellt samarbete är en i många avseenden starkt bidragande faktor till framgångsrika
resultat och effekter av projekt finansierade av Socialfonden. Eftersom mål 1.2 inte riktar sig mot
individer som deltagare saknas förutsättningar för transnationell samverkan i större skala.
Det är däremot möjligt för organisationer att söka medel för individers kompetensutveckling i
annat land inom EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Svenska ESF-rådet ser detta upplägg som
mycket önskvärt.
Organisationer, exempelvis gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar,
vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag och föreningar, som är verksamma inom
yrkesvägledning kan söka medel inom programmet Erasmus+, Key Action 1, Yrkesutbildning. Det
kan handla om kompetensutveckling i form av jobbskuggning av en kollega i annat land.
Observera att konferenser inte är en giltig aktivitet inom Key Action 1-skola.
Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling
av sin personal inom programmet Erasmus+, Key Action 1, Skola. Personalen kan delta på
fortbildningskurser, konferenser, jobbskuggning eller undervisa på en skola eller
utbildningsorganisation.
I Erasmus+ deltar alla EU:s 28 medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och
Norge.
Den årliga ansökningsomgången ligger på våren. Mer information hittar du under www.utbyten.se
Det är således önskvärt att projekt inom aktuell utlysning redan i ansökan presenterar konkreta
planer på utökad kompetensutveckling inom programmet Erasmus+
Fokus på resultat
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.
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På detta sätt ska projektets förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens
mål och effekter synliggöras.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Övrig information

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. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
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
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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.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet 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.
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Aktiviteter/Genomförande
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan
identifierade jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys,
mål, aktiviteter, resultat och effekter.

Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering

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.
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Hållbar utveckling (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support

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 nio 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 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.

-

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. 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. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.

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.
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-

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.

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 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.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med de regionala principerna 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 principerna säkerställa att insatser
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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.
De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper. Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att
åstadkomma genomslag för arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i
den regionala handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för
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framkomna resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar
partnerskap och redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som
efterfrågas och vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i
styrgrupp eller andra konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets
potentiella strukturella påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande
position i styrgruppsarbetet är nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 15 juni 2016 och stänger 19 september 2016. 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 2017 och senast den 1 april 2017. Maximal projekttid är
två år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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.
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
Projekt inom denna utlysning behöver inte redovisa någon medfinansiering. Hela projektbudgeten
kan sökas från Svenska ESF-rådet.
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.
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Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar.
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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Utlysning för Västsverige – Öka övergångarna till
arbete eller studier för sjukskrivna
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.1, Kvinnor
och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska leda till att kvinnor och män som är
eller har varit sjukskrivna återgår till arbetsmarknaden och/eller påbörjar studier. Dessutom ska de
deltagande aktörernas ordinarie arbete med denna målgrupp utvecklas och förbättras. I detta ingår
bland annat utveckling av en varaktig samverkan mellan de aktörer som är relevanta i arbetet med
målgruppen. För att kvinnor och män som är sjukskrivna från en anställning ska kunna delta i projekten
krävs att sjukskrivningen ska ha pågått i över 90 dagar och individen ska vara i behov av stöd som inte
erhållits genom ordinarie rehabilitering.
Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal
projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Enligt en rapport från Försäkringskassan (2015) har antalet sjukskrivningar som varat 60 dagar
eller mer ökat för varje år sedan 2010, då antalet var 67 000. År 2014 hade denna siffra nästan
fördubblats och motsvarande antal var 123 000. Av rapporten framgår dessutom att
sjukskrivningar även ökat i längd. Under 2014 var medianlängden för sjukskrivningar 150 dagar,
jämfört med 131 dagar år 2010.
Försäkringskassan konstaterar också att psykisk ohälsa idag är den vanligaste orsaken till
sjukskrivning och vid utgången av 2014 fanns det drygt 71 000 pågående sjukfall avseende
psykiska diagnoser. Motsvarande siffra 2012 var cirka 48 000, vilket innebär en ökning på 48
procent. Cirka 40 procent av alla sjukfall i Sverige under 2014 baserades på psykiska diagnoser.
Västra Götaland hade den högsta andelen i landet med 43 procent medan Halland låg i nivå med
övriga riket. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion, vilken motsvarar 14 procent av alla
sjukfall. Antalet personer med akut stressreaktion har ökat från cirka 15 000 år 2012 till 26 000 år
2014. Mot bakgrund av detta är minskning av den psykiska ohälsan ett identifierat
utvecklingsområde i den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige.
Av alla långvariga sjukskrivningar som påbörjades under 2014 utgjorde kvinnor 65 procent enligt
Försäkringskassan. Den könssegregerade svenska arbetsmarknaden avspeglar sig dessutom i
de yrken som de långtidssjukskrivna har. Bland de långtidssjukskrivna kvinnorna återfinns knappt
hälften inom kvinnodominerade välfärdstjänsteyrken medan lika stor andel av de
långtidssjukskrivna männen har mansdominerade arbetaryrken.
I en tidigare studie från Försäkringskassan (2012) uppskattades dessutom, beroende på
konjunkturläget, mellan 10 och 15 procent av den arbetsföra befolkningen sakna arbetsinkomst
som kvalificerar till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För dessa kvinnor och män är
ekonomiskt bistånd från kommunerna den absolut vanligaste inkomsten.
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Enligt statistik från Socialstyrelsen (2015) utbetalades ekonomiskt bistånd till drygt 270 300 vuxna
kvinnor och män i Sverige under 2014. Av dessa var cirka 10 procent sjukskrivna med läkarintyg.
Dessutom framkommer det att ytterligare ca 11 procent av biståndsmottagarna hade sociala skäl
som huvudsakligt arbetshinder. Enligt Socialstyrelsen innebär sociala skäl att personen har
nedsatt eller inte klarlagd arbetsförmåga och kan då behöva ytterligare utredning och insatser
som till exempel arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering, innan arbete är aktuellt.
Statistiken från Försäkringskassan och Socialstyrelsen visar alltså att många personer i dagsläget
står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom. I många fall handlar det om övergående
sjukdomar där personen så småningom kan återgå till arbete. De som är både arbetslösa och
sjukskrivna blir dubbelt drabbade. Det är väl belagt att arbetslösa har sämre hälsa än de som har
arbete, vilket ökar risken för ytterligare marginalisering på arbetsmarknaden, genom exempelvis
sjukskrivning.
Studier visar att det är svårt att återföra människor till arbetslivet efter ett halvårslångt eller längre
utanförskap, orsakat av sjukskrivning, arbetslöshet eller bådadera. Det ställer i sin tur krav på
individuella, sociala, innovativa och flexibla lösningar, för att fler ska ha möjlighet att inträda eller
närma sig arbetsmarknaden.
Som en del av EU2020-målen har Sverige som mål att andelen kvinnor och män utanför
arbetsmarknaden (utom heltidsstuderande), samt andelen långtidsarbetslösa eller
långtidssjukskrivna ska minska till betydligt under 14 procent år 2020. Ett viktigt led i den
nationella politiken för varaktigt ökad sysselsättning handlar om att stärka svaga gruppers
förankring på arbetsmarknaden. I detta fall handlar det om att de kvinnor och män som har
problem med ohälsa ska kunna få stöd i att återgå till arbete eller studier. För Socialfonden i
Västsverige finns ett identifierat utvecklingsbehov att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.
Detta innebär att arbetsmarknaden måste öppnas även för de kvinnor och män som har ohälsa
som arbetshinder.
Aktuell utlysning ryms inom ramen för programområde 2– Öka övergångarna till arbete samt mål
2.1 - Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller
närmare arbetsmarknaden.

Målgrupp:
-

Kvinnor och män som är sjukskrivna från en anställning men som ändå bedöms stå långt
ifrån arbetsmarknaden. För att denna bedömning ska kunna göras måste sjukskrivningen
ha pågått i över 90 dagar och individen ska vara i behov av stöd som inte erhållits genom
ordinarie rehabilitering.
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-

Kvinnor och män som har en pågående sjukskrivning men saknar anställning eller annan
sysselsättning och är i behov av stöd för att återgå till arbete eller påbörja studier.
Kvinnor och män som nyligen avslutat en sjukskrivning, numera är arbetslösa och är i
behov av stöd för att återgå till arbete eller påbörja studier.

Förväntade resultat och effekter av projekten

Förväntade resultat
-

Projekten ska leda till att kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna återgår till
arbete och/eller påbörjar studier.
Projekten ska leda till att de deltagande aktörernas ordinarie arbete med personer med
övergående ohälsa utvecklas och förbättras.
Projekten ska leda till varaktig samverkan mellan de aktörer som är relevanta i arbetet
med målgruppen, exempelvis socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
sjukvården, arbetsgivare och social ekonomi.

Exempel på insatser på individnivå
-

Åtgärder som ska leda till bättre hälsa och högre arbetsförmåga samt förebyggande av
framtida sjukdomsbesvär.
Arbetsträning och praktik som ett steg mot att komma närmare arbetsmarknaden.
Arbetsförmågeutredningar för de med oklar sjukdomsbild och arbetsförmåga.
Utbildning för att kunna ta sig an nya arbetsuppgifter och därmed underlätta återgång till
arbete.
Stimulerande av entreprenörskap och nyföretagande är önskvärt.

Exempel på insatser på organisatorisk/strukturell nivå
-

Åtgärder som involverar relevanta aktörer och bygger upp strukturer för långsiktig
samverkan mellan dessa.
Metodutveckling och plan för strukturell förändring inom den egna organisationen.
Insatser som fokuserar på den strukturella problematiken med överrepresentation av
sjukskrivningar i kvinnodominerande yrken.
Samverkan med social ekonomi och näringslivet är önskvärd.
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Fokus på resultat
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.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Övrig information

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. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också 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 arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i
samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Mall
förändringsteorin
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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.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet 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.
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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.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering

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.
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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 ickediskrimineringsperspektivet 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.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support

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 nio 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
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-

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 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.

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

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

-

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité.
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Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig utvärdering kan efter särskild
överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den leverantören.
I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i utlysningen får
bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten ska i så fall
använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.

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.
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Regionala principer för urval

De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 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.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med de regionala principerna 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 principerna 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.
De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

12

2016-06-13

2016/00333

För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och möjligheter för
alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed motverka de
inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig mot
geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder till
desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen och
de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper. Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att
åstadkomma genomslag för arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i
den regionala handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för
framkomna resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar
partnerskap och redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som
efterfrågas och vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i
styrgrupp eller andra konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets
potentiella strukturella påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande
position i styrgruppsarbetet är nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
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Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 15 juni 2016 och stänger 19 september 2016. 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 2017 och senast den 1 april 2017. Maximal projekttid är
tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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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.
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 47 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 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.
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Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. 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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Utlysning för Västsverige – Insatser för unga 15-24
år
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2.2
Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män
(15-24 år).
Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som långsiktigt minskar
ungdomsarbetslösheten och ökar antal ungdomar som etablerar sig på arbetsmarknaden, återgår till
eller fullgör sina studier, eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete.
Målgrupp: Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig i gråzonen
mellan studier och arbete, ungdomar födda utanför Europa är en särskilt viktig målgrupp bland dessa.
Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter
hos projektägaren och dess samverkansparter. I Västsverige har samtliga kommuner valt att skriva
överenskommelser med Arbetsförmedlingen om ökad samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten. Svenska ESF-rådet ser gärna att det i ansökan framgår hur projektet kan
vara en del i detta arbete.
Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal
projekttid är tre år.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Sedan mitten av 1990-talet har andelen 20-åringar som har fullföljt sin gymnasieutbildning
minskat från över 80 procent till under 75 procent. Samtidigt har gymnasieutbildning alltmer
kommit att bli ett grundläggande krav för att få ett arbete. Gapet mellan de som står nära
arbetsmarknaden och de som står längre ifrån blir allt större. Ett sent eller uteblivet inträde på
arbetsmarknaden kan få långtgående konsekvenser, liksom avbrutna gymnasiestudier kan
förvärra konsekvenserna av arbetslöshet senare i livet.
I det nationella socialfondsprogrammet konstateras det att en del unga har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten för unga har sjunkit i Sverige sedan socialfondsprogrammet
skrevs, men det förbättrade arbetsmarknadsläget kommer inte alla unga till del utan många har
behov av extra stöd och resurser för att fullfölja sina studier eller etablera sig på
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsanknytningen och orsakerna till arbetslöshet skiljer sig åt inom
gruppen och en större individanpassning är nödvändig.
Detta gäller exempelvis de unga kvinnor och män som är födda utanför Europa; unga kvinnor och
män som är nyanlända eller har kommit till Sverige under sin uppväxt och därmed har en bruten
skolgång, är särskilt viktiga att göra extra insatser för.
Unga kvinnor och män födda i Sverige och som av olika anledningar avbrutit sina
gymnasiestudier i förtid, är en annan viktig målgrupp att göra insatser för då dessa riskerar att ha
svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, även i tider av mer gynnsamt arbetsmarknadsläge.
Unga kvinnor och män med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, är ytterligare en viktig målgrupp att rikta insatserna till i denna utlysning.
Svenska ESF-rådet söker nu projekt i Västsverige för att fortsätta arbetet med att långsiktigt
förbättra möjligheterna för unga kvinnor och män att fullfölja sina studier eller etablera sig på
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arbetsmarknaden. Insatserna ska leda till att unga kvinnor och män återgår i studier eller etablerar
sig på arbetsmarknaden samt till långsiktiga metoder och strategier för att vid
konjunktursvängningar lindra konsekvenserna för unga kvinnor och män.
Insatser bör ha stort fokus på att tillvarata individuella möjligheter och behov hos deltagarna.
Insatser som till exempel minskar skolavhopp, stimulerar viljan att fullfölja studier, som tar fokus
på yrkesutbildningar eller andra typer av insatser som kommer att leda till att deltagarna hittar en
väg in på arbetsmarknaden, är centrala.
Aktuell utlysning kopplas till mål 2.2 i det nationella socialfondsprogrammet Underlätta
etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år) kvinnor och män och
därmed investeringsprioritering 8.2 Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar,
särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social
utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilka inbegriper ungdomsgarantin.
Utlysningen ryms inom ramen för två regionala utvecklingsbehoven i den regionala
handlingsplanen En mer inkluderande arbetsmarknad och Minskade skolavhopp.

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 unga kvinnor och män (15-24 år).
Syftet är att stärka unga kvinnor och mäns etablering på arbetsmarknaden. Av den regionala
handlingsplanen framgår att metoder behöver tillämpas och vid behov utvecklas för att öka
övergångarna till fortsatt utbildning eller sysselsättning. En hög grad av individanpassning
bedöms vara en förutsättning för ett lyckat resultat. Projekt kan i stor utsträckning göras i
samverkan mellan olika aktörer. Metoder för att bryta könssegregerade yrkesroller och bredda
utbildningssvalen för unga kvinnor och män är viktiga.
För att minska antalet unga kvinnor och män som hamnar i utanförskap krävs långsiktiga, hållbara
och effektiva metoder som underlättar en återgång till utbildning eller arbete. Samverkan mellan
relevanta främjandeaktörer på lokal och regional nivå är därmed viktiga.
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Förväntade resultat av projekten inom denna utlysning är:
-

Att unga kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig denna,
fullföljer eller fortsätter sin utbildning

-

Att befintliga metoder används eller nya utvecklas samt implementeras

-

Att de bidragit till större kunskap och förståelse hos målgruppen kring yrken och
arbetsmarknadens krav och möjligheter

-

Att könsstereotypa utbildnings- och yrkesval utsätts för förändringstryck

-

Att kunskapen och intresset för yrkesutbildning stärks bland unga kvinnor och män.

Förväntade långsiktiga effekter efter projektens genomförande kan exempelvis vara:
-

Att de bidragit till en långsiktig beredskap för att motverka ungdomsarbetslöshet

-

Att de bidragit till att minska utanförskapet

Stödsökande uppmanas vidare att säkerställa att de regionala principerna för urval ligger till grund
för ansökans utformning.
Fokus på resultat
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.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier
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-

Regionala principer för urval

-

Övrig information

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. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
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.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom externt stöd, en
jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter i projektet
beaktar jämställdhetsperspektivet i enlighet med analysen och att jämställdhets-perspektivet 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.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering
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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 (Ekologiskt)
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i projektet.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support
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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 nio 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 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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

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
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.

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.

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 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.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med de regionala principerna 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 principerna säkerställa att insatser
som görs inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande,
uppföljning och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas.
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De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper. Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att
åstadkomma genomslag för arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i
den regionala handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för
framkomna resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar
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partnerskap och redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som
efterfrågas och vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i
styrgrupp eller andra konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets
potentiella strukturella påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande
position i styrgruppsarbetet är nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap

Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 15 juni 2016 och stänger 19 september 2016. 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 2017 och senast den 1 april 2017. Maximal projekttid är
tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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.
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.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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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.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. 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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Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för
unga med tema spel och spelutveckling
Nu kan ni söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2.2
Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män
(15 – 24 år).
Svenska ESF-rådet utlyser 3 miljoner kronor till förstudieprojekt som ska bedrivas i Västsverige
(Hallands län och Västra Götalands län). Ingen medfinansiering krävs.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett (1) sammanhållet förstudieprojekt med inriktning
på spel och spelutveckling som metod för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i
utbildning för unga kvinnor och män.
Förstudieprojektet vänder sig till aktörer verksamma inom den privata, offentliga och/eller ideella
sektorn inom spel- och spelutvecklingsbranschen samt utbildningsaktörer vilka inom sina respektive
verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
Förstudien ska tydligt bygga vidare på och knytas till i regionen existerande kluster kring spel och
spelutveckling.
Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00
sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2017 och senast 1 mars 2017. Maximal
projekttid är 9 månader.
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Socialfonden
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Det svenska operativa programmet för Socialfonden
genomförs i åtta regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala
planen för Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län
och Hallands län.
Bakgrund till utlysningen
Arbetsmarknadsläget för unga har förbättrats och sedan socialfondsprogrammet skrevs har
arbetslösheten sjunkit för ungdomar i Sverige. Trots ett förbättrat arbetsmarknadsläge finns det
stora grupper av unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I första hand gäller det
unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning och unga som är födda utanför Europa eller
har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Gapet mellan de som står nära
arbetsmarknaden och de som står längre ifrån blir allt större. Det är därför viktigt att fortsätta
arbetet med att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.
Att alla har möjlighet att fullfölja sin gymnasieutbildning ökar kvinnor och mäns livschanser och
stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Mellan utbildning och arbetsliv finns dock en
matchningsproblematik som förstärks av kvinnor och mäns traditionella yrkes- och utbildningsval.
Det leder till svårigheter för företag inom teknik att rekrytera arbetskraft, vilka i dagsläget
domineras av män.
En industri som, förutom fortsatt stark tillväxt och ökad sysselsättning, redovisar ökad andel
kvinnor bland de anställda är svensk spelutveckling. Dataspelsbranschen redovisar i
Spelutvecklarindex 2015 att antalet kvinnor har ökat femfaldigt sedan 2010 och att det till stor del
är en konsekvens av medvetet arbete från företagen men också ett uttryck för att dataspel inte
längre är en domän för unga män. Tillgången på kompetens är trots det en faktor som riskerar att
hämma svenska spelföretags fortsatta utveckling.
Att identifiera och hjälpa unga som varken arbetar eller studerar är viktigt för återgång till
utbildning eller sysselsättning. Det är samtidigt angeläget att arbeta för att bredda yrkesvalen för
unga kvinnor och män och att bryta könsstereotypa arbetsroller.
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För de utmaningar och behov beskrivna enligt ovan och kopplat till programområde 2, Ökade
övergångar till arbete och mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i
utbildning för unga kvinnor och män (15 – 24 år) efterfrågar Svenska ESF-rådet ett (1)
sammanhållet förstudieprojektet med inriktning på spel och spelutveckling.
Syftet med förstudieprojektet är att utreda och skapa underlag för att utveckla ett genomförandeprojekt där spel och spelutveckling är del av metoden för att underlätta etableringen i arbetslivet
och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män som är arbetslösa, står långt ifrån
arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.
Förstudieprojektet vänder sig till aktörer verksamma inom den privata, offentliga och/eller ideella
sektorn inom spel- och spelutvecklingsbranschen samt utbildningsaktörer vilka inom sina
respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning. Förstudien ska tydligt bygga vidare på och knytas till i regionen existerande kluster
kring spel och spelutveckling.
Utlysningen är kopplad till de regionala utvecklingsbehoven Matchning mellan utbildning och
arbetsliv för ökad sysselsättning och Minskade skolavhopp. För ytterligare information kring de
regionala utvecklingsbehoven hänvisas till sidorna 18 och 20 i den regionala handlingsplanen för
Europeiska socialfonden i Västsverige.
Förväntade resultat av förstudien
Förstudien ska resultera i en slutrapport som utrett förutsättningarna för ett eventuellt
genomförandeprojekt inom temat spel och spelutveckling. Följande ska ingå i slutrapporten:
-

beskrivning av målgruppen, deras situation och hur många unga kvinnor och män som
omfattas

-

problem- och behovsanalys som utgår från målgruppen

-

jämställdhetsanalys

-

omvärldsanalys

-

aktörs- och intressentanalys

-

tänkt genomförandeprojekt inkluderat aktörer, antal deltagare, metod/tillvägagångssätt,
jämställdhetsmål samt förväntade resultat och effekter av genomförandeprojektet
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Förstudieprojektet ska tydligt involvera målgruppen, t.ex. genom att aktivt inkludera
intresseföreningar, och kan ha deltagare i form av pilotgrupper. Vidare ska förankring göras hos
Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter för målgruppen.
Förstudieprojektet måste ha tillgång till jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstrukturer användas.
I förstudieprojektet kan exempelvis ingå att:
-

Utveckla metoder för att validera och använda unga kvinnor och mäns erfarenheter och
kunskaper från spel och spelutveckling som verktyg för att underlätta etableringen i
arbetslivet och deltagande i utbildning

-

Utveckla metoder för att använda spel och spelutveckling som metod för att underlätta
unga kvinnor och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

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.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet 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.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering
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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 ekologisk utveckling
Det är valbart att arbeta med hållbar ekologisk utveckling i socialfondsprojekt.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support

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. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat arbetssätt (RBM, Result Based
Management).
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla 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.
Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat

Uppföljning och utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följas upp och utvärderas
Förstudien ska systematiskt dokumentera och följa upp projektarbetet i syfte att ta fram kvalitativa
och relevanta underlag till den slutrapport som ska skickas in till Svenska ESF-rådet. Sökanden
ska i ansökan beskriva hur uppföljningsarbetet ska genomföras.
I ett genomförandeprojekt är extern utvärdering ett krav.

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.
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-

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.

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 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.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel.
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Syftet med de regionala principerna 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 principerna 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. De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020- strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper.
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att åstadkomma genomslag för
arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i den regionala
handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för framkomna
resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar partnerskap och
redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som efterfrågas och
vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i styrgrupp eller andra
konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets potentiella strukturella
påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande position i
styrgruppsarbetet är nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap
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Övrig information
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 15 juni 2016 och stänger 19 september 2016. 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 januari 2017 och senast 1 mars 2017. Maximal projekttid är 9
månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter ansökan från
projektet eller på eget initiativ.
Geografiskt område
Projekten ska bedrivas i Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Ansökan och budget
Ansökan och budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
En budget ska göras för hela projekttiden. Den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden. De
schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
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.
Förstudieprojekt budgeterar kostnader endast under rubriken Analys- och planeringsfas.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här hittar du bekräftelsebrevet
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Medfinansiering
Ingen medfinansiering krävs.
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.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. 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 2016:2

Bilaga 11
1(1)

Prioriteringsmöte 9 december 2016

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

Dnr /
TVV

Stödsökande/Projektnamn

1

20201192 Högskolan Väst /
Demonstrationsmiljö för Flexibel
och Innovativ Automation,
Miljo:FIA

2

20201197 GU Ventures AB / VINK Västsvenska inkubatorers
kvalitetshöjning

Sökt belopp
SEK
6 337 098

11 976 113

Summa

18 313 211

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation, Miljo:FIA har bedömts som
godkänt av Tillväxtverket (10 poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna
mycket väl (74%).
Prioriteras.
Projektet VINK har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (9 poäng). Projektet överensstämmer
med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (62%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1. Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Demonstrationsmiljö för flexibel och innovativ automation, Miljo:FIA
Sökande organisation: Högskolan Väst

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

5 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (7)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

7 (12)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (8)

Allmän bedömning

4 (4)

Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Miljo:FIA - Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation
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
20201192
2016:2
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
2017-02-01 – 2020-05-31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
6 337 098
4 752 824
4 752 823
15 842 745
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

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

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Projektet har kopplingar till
forskningsprogrammet Clean Sky 2 inom Horisont 2020 och ligger därmed i enlighet med
utlysningens specifika prioritering i denna fråga. Kopplingar finns även med nationella initiativ
(SVIFF) i syfte att lyfta svensk flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde. Projektet är
väl förankrat i regionen, detta är en satsning av strategisk karaktär med stöd i forsknings- och
näringslivsorganisationer. När det gäller näringslivets medverkan, finns det privat
medfinansiering från ett stort företag (GKN) men tanken är att även flera små och medelstora
företag ska involveras. 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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Tillväxtverket

1

2
X

X
X

3

version 1.0 160222

Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
Innovatum AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Automationsnivån i regionen varierar kraftigt i tillverkande företag allt ifrån ingen automation
upp till helautomatiserade produktionsceller. Små och medelstora företag har inte kompetens
att själva klara av omställningen till effektivare och produktivare produktionsflöden med en
automatiserad tillverkning som ofta är ett krav för att vara en konkurrenskraftig
underleverantör till de större företagen t.ex. GKN Aerospace Engine Systems (GKN). Nya
möjligheter inom digitalisering som lanseras genom Industry 4.0, Internet of Things, Big Data
och Cyber Physical Systems, ställer dessutom helt nya krav på automationslösningarna och
kompetens. Vi står inför ett paradigmskifte och för att med kraft möta de utmaningar som
industrin i Västsverige står inför är det viktigt att förstärka den produktionstekniska
forskningsmiljön vid PTC och integrera den i ett sammanhang med industri, akademi och
forskningsinstitut. Det är nödvändigt att Västsverige tar aktiv del i det nya teknikskiftet för att
kunna fortsätta vara globalt konkurrenskraftig in på 2020-talet. PTC, som har byggts upp av
Högskolan Väst tillsammans med Innovatum med stöd från Västra Götalandsregionen, EU, KKstiftelsen, Vinnova och näringslivet, är idag en effektiv plattform för innovativ FoU-samverkan
inom hållbar produktion där automation är en viktig del.
GKN är ett väl etablerat företag inom forskning och produktion av avancerade
flygmotorkomponenter. GKN ansvarar för flera nyckelkomponenter till befintliga och nya
motorer och tillverkningen är av världsklass inom bl.a. bearbetning, fabrikation och additiv
tillverkning. Tillverkningen i de avancerade materialen och processerna kräver en hög grad av
automation som inte finns idag. Ökad konkurrens och fokus på kostnader gör att
resursutnyttjande och flödeseffektivitet måste optimeras. Flexibel och innovativ automation är
därför en mycket viktig del i utvecklingen. Kraven på ökad produktivitet, utnyttjandegrad och
korta ledtider gäller också i hög grad underleverantörer. Det finns goda möjligheter att skapa
lokala leverantörsnätverk baserade på SMF, vilket kan skapa många fördelar. En fördel är att
GKN tillsammans med sina leverantörsnätverk blir mer konkurrenskraftiga på en global
marknad genom att innovativ automation sänker kostnaden, ökar kvaliteten och säkerställer
leveransnoggrannheten. Med en flexibel lösning kan utrustning återanvändas på ett nytt sätt och
därmed sänks kostanden ytterligare.
Detta är grunden till att Högskolan Väst (HV), Innovatum och Swerea IVF har beslutat att
tillsammans med, och för, regionens tillverkande företag etablera en nationell
demonstrationsmiljö och kompetenscentrum för flexibel och innovativ automation. Projektet
har en tydlig koppling till Clean Sky 2 och demonstratorer av ny teknologi för att snabbare nå
genombrott för mer miljöanpassade flygplan och motorer. Där nya koncept för flexibel
automation inom tillverkning av flygmotorkomponenter för ökad konkurrenskraft är en viktig
del. Projektidén har förankrats med Clean Sky-kontoret.
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Ansökan avser den del av laboratoriet som berör infrastruktur, demonstratorer, drift och
kompetensuppbyggnad. Miljo:FIA kompletterar pågående och avslutade projekt som Perform
(FoF) INNside (VGR), Clean Sky, FLEXA (FP7), G5DEMO (Vinnova), NFFP Arenaprojekt.

Omvärld och samverkan
Svenska teknikföretag omsätter tillsammans närmare 800 miljarder kronor. Små och medelstora
företag, SMF, i Sverige hänger dock inte med i den hårdnande konkurrensen enligt en ny
undersökning bland Teknikföretagen av Swedish ICT Research. Svenska SMF måste bli bättre på
att ta tillvara de möjligheter som finns med digitalisering. För att lyckas är FoU-samverkan en
nyckel. Det är främst robotisering och automation som företagen behöver jobba med för att
bygga effektivare och värdeskapande tillverkningsflöden med tillräckligt hög grad av
automation. Tillverkande SMF har särskilt höga krav på flexibilitet när det gäller automation och
det medför utmaningar som leder till stora behov av FoU och kompetens. Det kan vara en av
anledningarna att SMF inte hänger med i den hårdnande konkurrensen. PTC är ett bra exempel
på en regional satsning där företag kontinuerligt får tillgång till den spetskompetens som
utvecklas inom akademin samt till en arena där ny teknik kan testas och demonstreras.
Produktionsteknik representerar mer än 20 % av Sveriges BNP. Siffran i EU är liknande men
Sverige har haft en tillväxt i tillverkningsindustrin i motsats till många andra EU-länder. En
generell trend är att tjänstesektorn ökar medan tillverkning av produkter minskar, mätt i
ekonomiska termer. Dessa är ofta relaterade till varandra där en tjänst kopplas till en produkt
eller tvärtom. Speciellt för komplexa produkter och system är det därför viktigt att upprätthålla
produktionen av såväl produkten som tjänsten inom Sverige. Antal anställda inom
tillverkningsindustrin globalt var ca 300 miljoner vid slutet av förra decenniet (2009), vilket
motsvarar ca 14 procent av anställda globalt. Antal anställda är lägre procentuellt sett i
avancerade ekonomier jämfört med låglöneländer och andelen anställda i Sverige är ca 10
procent av den totala arbetsstyrkan.
Flexibilitet har varit på agendan under många år inom automation. Tyvärr har inte svensk
tillverkande industri lyckats väl med att implementera de koncept som finns. I januari i år
presenterade närings- och innovationsministern Mikael Damberg regeringens
nyindustrialiseringsstrategi. Strategin lade fram utmaningar som industrin står inför, så som
digitalisering. Regeringen vill nu genomföra en liknande satsning som Tysklands Industri 4.0,
alltså en digital industriell revolution. Enligt Mikael Damberg så krävs forsknings- och
innovationsmiljöer i absolut toppklass för att kunna konkurrera i framtiden. Det är då av
yttersta vikt att skapa miljöer för demonstratorer som lyfter svensk industriproduktion.
Mellan Chalmers och Högskolan Väst finns sedan 2014 ett forskningssamarbete inom
produktionsteknik finansierat genom projektet Prosam (VGR) där Miljo:FIA utgör ett mycket
värdefullt komplement. Ett exempel är nya metoder för energieffektivisering av automations
utrustning som har tagits fram med hjälp av avancerade simuleringsmodeller inom ramen för
Prosam och som kan verifieras i verklig utrustning i Miljo:FIA. Projektet är även ett värdefullt
komplement till MapLab som syftar till strategisk internationell rekrytering av forskare till PTC.
I både Prosam och MapLab skapas ett värdefullt industriellt nätverk som möjliggör att
forskningsresultat från Miljo:FIA kan nyttiggöras inte bara i regionens företag utan även
nationellt.
HV arbetar aktivt för att bilda en KK-miljö från KK-stiftelsen. En KK-miljö är en långsiktig
satsning och syftar till att skapa en forskningsmiljö i världsklass inom produktionsteknik. I
denna satsning har flexibel automation identifierats som strategiskt område.
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Koppling till det regionala näringslivet
PTC vid Innovatum i Trollhättan är en öppen arena där akademi, institut och företag inom
främst Fyrbodalsområdet samarbetar med forskning och teknisk utveckling. Fyrbodals största
högteknologiska företag är GKN Aerospace som använder PTC som en integrerad del i sin
utveckling. Projektet är en viktig del i en vision där Västra Götalandsregionen är en
högteknologisk region med ett kraftfullt kluster av avancerade företag. Målet med detta projekt
är att stärka PTC som arena inom flexibel och innovativ automation.
Västra Götalandsregionen har undertecknat ett MoU (Memoratum of Understanding) med EUprojektet Clean Sky 2. Clean Sky 2 är ett Joint Undertaking (CSJU) mellan flygindustrin och EU.
Syftet är att satsa på demonstratorer av ny teknologi för att snabbare nå genombrott för mer
miljöanpassade flygplan och motorer. GKN är en Core Partner i Clean Sky 2, med ansvar för
stora avancerade strukturkomponenter i fyra olika demonstratormotorer. För att ytterligare
förstärka denna satsning är avsikten att de viktigaste regionerna i Europa vad gäller flygteknik
satsar på stödjande projekt. Västra Götaland är en sådan utpekad region i EU.
Nationellt finansierar Vinnova projektet Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad
konkurrenskraft - SWE DEMO MOTOR inom området flygtekniska demonstratorer i
internationellt samarbete. SWE DEMO MOTOR har gett GKN med partners möjlighet att ta större
andelar av Clean Sky 2. GKN, Högskolan Väst, Innovatum, IVF, Brogren Industries (SMF), Tooltec
(SMF), Midroc (SMF) är alla partners i SWE DEMO MOTOR. Ett av delprojekten i SWE DEMO
MOTOR är att utveckla och demonstrera nya koncept för flexibel automation inom tillverkning
av flygmotorkomponenter för ökad konkurrenskraft.
Projektet är tänkt som en förstärkning av automationsdemonstratorn i SWE DEMO MOTOR och
därigenom en koppling till Clean Sky 2, genom att kunna förverkliga ett
automationslaboratorium på PTC där en mer permanent automationscell ingår.
Komponentdemonstratorerna i Clean Sky 2 kommer att tillverkas i denna flexibla
automationscell. Flera SMF inom automation (ex vis AH-Automation) kommer att engageras
inom ramen för projektet. Dessutom kommer den färdiga automationscellen att visas upp för
teknikleverantörer och tillverkande företag, företrädesvis i form av workshops där små och
stora företag deltar och kan dra nytta av varandras erfarenheter. Slutligen kommer
automationscellen att kunna användas i Högskolans undervisning, samt i aktiviteter att
intressera ungdomar för teknikutbildningar.
Strategiska partners för projektgenomförandet har kopplats till projektet. GKN är av central vikt
för projektet och kommer att bistå med:
- expertis inom automationsområdet området,
- specificering av krav och begränsningar,
- industriellt relevanta problemställningar,
- att ställa avancerad och kompletterande automationsutrustning till förfogande
- medverkan i experimentellt arbetet, och
- medverka aktivt i seminarier som kommer att genomföras i projektet.
Innovatum har en mycket viktig roll och ansvar för att öka nyttiggörandet av resultat som
kommer fram vid PTC och arbetar specifikt för att sprida tillämpliga forskningsresultat till det
regionala näringslivet i syfte att stärka de tillverkande företagens konkurrenskraft inte minst
SMF i regionen. Innovatums roll är även att koordinera företagsnätverket och engagera företag i
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de planerade demonstratorerna och för att stämma av att arbete och resultat ligger väl i linje
med de regionala företagens behov.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Olika forskargrupper vid Högskolan Väst och Produktionstekniskt centrum har genom en rad
olika projekt (exempelvis MapLab, 3DPrint och 3DPrintPlus) sedan 2011 aktivt arbetat för att
koppla forskningsmiljön, SMF-nätverk och kluster till motsvarande nätverk i Östersjöregionen. I
och med det här samverkansprojektet knyts även Innovatum starkare till nätverket. Innovatum
kan genom detta samverkansprojekt erbjuda SMF inom flaggskeppet BRS Stars betydelsefulla
kontakter med företag i sina egna nätverk i Västverige. De avancerade laboratorier som finns på
PTC och Högskolan Väst kan på så sätt bli tillgängliga för en större mängd SMF.
PTC är en "associate organisation" i flaggskeppsprojektet "BSR Stars" och också en del av BSR
Manufacturing Belt som utvecklar forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering.
PTC har i och med satsningen på en nationell arena i 3DPrint i metall blivit allt mer betydelsefull
i globalt ledande nätverk av forsknings- och innovationsmiljöer inom produktionsteknik. Det
nya projektet som ska bygga upp demonstratorer för flexibel och innovativ automation är en
mycket viktig pusselbit för ett komplett kompetenscentra. Med det här samverkansprojektet
stärker Högskolan Väst och Innovatum sina egna men även PTCs roller och position i nätverken.

Mål och resultat
Mål
Övergripande visionen är att genom flexibel och innovativ automation samt digitalisering skapa
bättre konkurrenskraft och ökad hållbarhet inom svensk tillverkningssektor. Miljo:FIA har som
mål att etablera en konkurrenskraftigt nationell demonstrationsmiljö bestående av ett
laboratorium samt ett kompetenscentrum för kunskapsöverföring. Projektet ska erbjuda SMF en
mötesplats med akademi och forskningsinstitut för att identifiera och tillvarata de möjligheter
som finns inom flexibel och innovativ automation genom gemensamma projekt och
demonstratorer. Miljo:FIA har en stark koppling till Clean Sky 2. Projektet kommer att testa
tillverkning av komponenter framtagna som komponentdemonstratorer i Clean Sky 2.
Specifika mål för projektet:
1. Laboratorium: Bygga upp ett laboratorium för flexibel och innovativ automation. Laboratoriet
kommer att innehålla modern automationsutrustning. Utrustningen och konceptet bildar en
plattform som ska användas under men framförallt efter projektet för att ge regionens företag
nya möjligheter, stärkt konkurrenskraft samt skapa nya arbetstillfällen. Plattformen är generell
och ska möta krav från såväl SME-företag som större företag.
2. Kompetenscentrum: Skapa en struktur för ett kompetenscentrum för regionens företag
inklusive SMF på PTC där viktiga nationella/internationella forskningsaktörer samverkar kring
kompetensöverföring. Kompetenscentrumet avser skapa långsiktig samverkan med SMF inom
FoU-frågor kring innovativ automation med syftet att stärka konkurrenskraft och
kompetensförsörjning. Mer än 15 företag kommer att identifieras och rekryters till ett aktivt
deltagande och långsiktiga relation. Detta gör demonstrationsmiljön till en uthållig FoU-miljö
som kommer att leva vidare efter att projektet avslutas.
3. Demonstratorer: Kunskapsöverföring av forskningsresultat genom att fyra applikationer
implementeras i var sin demonstrator i laboratoriet på PTC med hjälp av plattformen för
flexibilitet. Demonstratorerna ger lösningar på aktuella och viktiga frågeställningar inom
produktionsteknik och hållbar utveckling för regionens företag inklusive SMF. Minst en av
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demonstratorerna kommer att klustras med komponenttillverkning i Clean Sky 2.
4. Ökad FoU: Öka den externa forskningsfinansieringen och möjliggöra för regionala företag
inklusive SMF att delta i EUs ramprogram.

Målgrupper
Primära målgrupper för projektet är företag inom flygindustrin samt dess underleverantörer,
oftast SMF (såväl utrustnings- som komponenttillverkare samt systemintegratörer).
Underleverantörerna ställs inför ökande krav på kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Dessa krav
kan mötas med hjälp av avancerade automationslösningar. Men för att underleverantörerna ska
vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga behöver automationslösningarna vara innovativa
och flexibla.
Genom projektet ges underleverantörer i Västra Götaland (främst SMF) en möjlighet att delta i
forsknings- och utvecklingsprojekt inom flexibel och innovativ automation. Med stöd av
forskningsinstitut och akademi samt infrastrukturen i laboratoriet på PTC får företagen hjälp att
utveckla sin kapacitet och innovationsförmåga med hjälp av flexibel och innovativ automation.
Anledningen till att flygindustrin valts som primär målgrupp är att flygföretagen i Sverige idag
står för en direkt omsättning på 20 miljarder kronor per år. Omsättningen förväntas växa
signifikant till följd av en kraftig expansion av handel och turism på världens tillväxtmarknader.
Prognosen för behovet av nya flygplan kommande 20 år innebär att produktionskapaciteten
behöver öka med mer än 40% på global nivå. Det finns därmed en tillväxtpotential för regionens
SMF inom detta område.
Sekundära målgrupper är övrig tillverkande industri. Västsverige kännetecknas av ett antal
starka globala aktörer inom tillverkningsindustrin som kan kopplas till fordonskomponenter
och precisionsdetaljer. Genom flexibel och innovativ automation kan även dess företag nå
liknande fördelar som flygindustrin. Ytterligare sekundära målgrupper är företag som är
teknikleverantörer, automationsleverantörer och systemintegratörer till såväl flyg- som
fordonsindustrin.
Kompetenscentrumet i projektet kommer att ge mycket positiva bidrag till utbildningen på
grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Här kan SMF få kontakt med studenter men
även erbjudas avancerad utbildning inom området flexibel automation genom angränsande
projekt ProdEx - Expert i Produktionsteknik. ProdEx erbjuder digitala kurser i samproduktion
med industrin och som bidrar till expertkompetens i produktionsteknik i tillverkande industri,
regionalt och nationellt. Genom utbildning på högsta nivå säkrar vi en långsiktig
kompetensförsörjning till regionens företag. Genom att vara en nationell resurs inom området
säkrar vi även en uthållig verksamhet vid Högskolan Väst och dess roll som drivande kraft i
regionen.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet kommer att skapa en ökad kompetens, ökad konkurrenskraft och nya möjligheter för
tillverkande företag i regionen. Projektet kommer därmed att öka livskraften och snabba upp
tillväxten hos dessa företag.
Genom laboratoriet och det kompetenscentrum som byggs upp vid PTC med en modell för
samverkan som skapas i Miljo:FIA kommer PTC att ha en särställning i landet avseende
utvecklingssamverkan mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv inom innovativ och
flexibel automation. Detta förväntas ge:
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- ett ökat antal SMF som deltar i forskningsprojekt även internationellt
- nya innovativa metoder för automatisering av produktion
- nya arbetstillfällen
- ökad kompetens hos SMF
- ökade externt finansierade FoU-resurser.
Horisontella kriterier:
Projektet syftar även till en hållbar produktion inom flygsektorn genom följande tre steg:
- Miljö: Projektet har en tydlig koppling till Clean Sky 2 och demonstratorer av ny teknologi för
att snabbare nå genombrott för mer miljöanpassade flygplan och motorer. Där nya koncept för
flexibel automation inom tillverkning av flygmotorkomponenter för ökad konkurrenskraft är en
viktig del. Automationslösningar måste möta dagens och framtidens miljökrav, liksom
arbetsmiljökrav och jämställdhet. Flexibel automation ger minskad miljöpåverkan och
betydande besparingar genom t.ex. reducering av prototyptillverkning, minskad kassation,
kortare tid för tillverkning, minskat eller inget behov av lagerhållning. En automatiserad
tillverkningsprocess har helt andra förutsättningar för optimering än en manuell. Det är då
möjligt att minimera miljöpåverkan genom minskad energiåtgång, kemikalieanvändning,
materialspill osv. HV har under många år jobbat med avancerade metoder för optimering och
automation i bilindustrin. Med dessa metoder är det möjligt att minska energiåtgången med
upptill 30 procent med bibehållen eller ökad produktionstakt för tillverkning av
karosskomponenter. En liten förbättring av effektiviteten i dessa system kan ge stor påverkan på
CO2 och energi. Dessa metoder kommer att användas i Miljo:FIA fast applicerat på flygsektorn.
Därmed kommer Miljo:FIA kunna sprida kunskaper kring energioptimering till nya målgrupper.
- Lika möjligheter och icke-diskriminering: Med nya innovativa lösningar som automatiskt
anpassa sig efter individens förmåga och bakgrund så skapas förutsättningar inom industrin att
vara en mer inkluderande arbetsmiljö. T.ex. så kan information som krävs för att effektivt och
säkert hantera en automatiserad process automatiskt anpassas till den enskilde operatören.
Detta är ett mål för en demonstrator i projektet.
- Jämställdhet mellan män och kvinnor: Genom att kombinera aktiviteterna från punkten "bättre
miljö" med punkten "lika möjligheter och icke-diskriminering" kan arbetsplatser utformas där
män och kvinnor arbetar på lika villkor. T.ex. kan innovativa robotar användas som
lyftanordningar för att jämställa kvinnors och mäns fysiska förutsättningar för att ge män och
kvinnor samma möjligheter till utveckling i arbetet. Detta resulterar i en jämnare
könsfördelning.
Dessa tre steg möter de horisontella kriterierna både i aktiviteter samt mål och kommer att
utvärderas under projekttiden.

Förväntade effekter på lång sikt
Långsiktigt ger projektet förutsättningar för det regionala näringslivet att möta global
konkurrens genom nya demonstratorprojekt i en etablerad demonstrationsmiljö. Innovationer
och samverkansprojekt ger nya affärsmöjligheter som dels skapar nya jobb i befintliga företag,
dels skapar nya företag i regionen. Kompetenscentrumet för samverkansprojekt, FoU och
kompetensförsörjning ger underlag för hållbar produktion, dvs att tillverkande företag ska
kunna möta såväl dagens som morgondagens behov och utmaningar.
Automatisering sker i en snabbare takt än tidigare och omfamnar inte bara flygsektorn i
industrin utan samhället i stort. Till detta bidrar en diversifiering av hur automation kan
användas i helt nya tillämpningar. Detta ställer nya krav på hur hållbara arbetsplatser ur flera
perspektiv, fysiska och kognitiva, ska utformas för människan i produktionssystemet. Människa-
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maskinkommunikation och olika sätt att hantera och skapa innovativ flexibilitet får ny innebörd
och ger nya möjligheter.
Effekter på miljön
Automationslösningar måste möta dagens och framtidens miljökrav, liksom arbetsmiljökrav och
jämställdhet. I begreppet "uthållig produktion" ingår förmåga till ständig förbättring och
förnyelse som innefattar att möta och överträffa framtida ökade krav avseende miljöpåverkan.
Kunskap och möjligheter som Miljo:FIA bidrar med kring arbetsmiljö, jämställdhet etc. är
avgörande för införandet av flexibel automation i regionens SMF.
Flexibel automation ger minskad miljöpåverkan och betydande besparingar genom t.ex.
minskad kassation, kortare tid för tillverkning, minskat eller inget behov av lagerhållning. Även
kopplingen till Prosam där metoder för energieffektiviseringar som leder till minskad
miljöpåverkan kommer att demonstreras i Miljo:FIA.
Ett annat exempel är additiv tillverkning som kan användas till bl.a. fixturframtagning,
verktygstillverkning i ett framtida scenario för flexibel och innovativ automation.
Miljöeffekterna vid additiv tillverkning är ofta i nivån en halvering eller mer av
miljöbelastningen jämfört med nuvarande metoder för verktygsframtagning. Miljo:FIA kommer
att arrangera samordnade seminarier och workshops med projekt inom additiv tillverkning som
"Additiv Tillverkning i Metall - 3DPrint".

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Genomförandet av projektet kommer att ske genom samlokalisering av projektdeltagarna till
PTC. Högskolans forskande personal, Innovatum, IVF och GKN kommer att delta i delprojektens
genomförande tillsammans med samverkande SMF företag. I projektgruppen återfinns också
personal som ansvarar för den ekonomiadministrativa delen. Högskolan har många goda
erfarenheter av samverkan mellan företag, forskare och studenter för såväl själva projektets
tekniska genomförande som för kunskapsspridning och kompetenshöjning. Till projektet
kommer att knytas en operativ ledningsgrupp. Den operativa ledningsgruppen ansvarar för
koordination mellan akademi, institut, företag och demonstrationsmiljön. Till hjälp har
ledningsgruppen en referensgrupp bestående av representanter från medverkande företag och
institut.

Arbetssätt
Projektet kommer i huvudsak att utföras som delprojekt baserat på demonstratorerna inom
verksamheter på PTC i samverkan HV, IVF, Innovatum och företag. För varje demonstrator
kommer en delprojektledare utses med ansvar för att relevanta industriella frågeställningar
tillsammans med de krav som medverkande SMF har beaktas. Verksamheten är förlagd till PTC
och därigenom synlig för en bred publik med produktionstekniskt intresse såväl regionalt,
nationellt som internationellt genom de nätverk som PTC ingår i. HV omfattas av Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Upphandling kommer att ske i början av projektet.
Vissa företag är med från projektstart som AH Automation (SMF), Brogren Industries AB (SMF),
Tooltec AB (SMF), Modul-System HH AB (SMF). Fler företag kommer att knytas till projektet
efter hand. Inom varje demonstratorprojekt deltar företagen genom direkta arbetsinsatser i
demonstratormiljön vid PTC. Syftet är att arbeta med problembaserad FoU där verksamheten
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vid PTC blir en motor i företagens egen utveckling avseende konkurrenskraft på kort och lång
sikt. Genom samverkan med företag kommer att involveras dessa i FoU-verksamheten. Detta
kommer även att inbegripa andra delar som kompetensförsörjning genom kurser på avancerad
nivå och vi menar att direkt arbete och goda erfarenheter kommer att ge bestående resultat
efter projekttiden.
En plan för kommunikations- och resultatspridning kommer att upprättas vid projektstart.
Denna kommer att följa de riktlinjer som anges av Tillväxtverket (logotyp, webbplats, affisch,
skylt och plakett). Verksamheten vid PTC bedrivs på ett integrerat sätt där olika delar samverkar
med varandra. Detta innebär att olika projekt med olika finansiärer kan skapa mervärden genom
samutnyttjande av resultat, experimentella utrustningar och personal. De horisontella
kriterierna bevakas kontinuerligt under projektets gång. För demonstratorprojekten förväntas
positiva effekter ur ett miljöperspektiv. Avseende jämställdhet samt lika möjligheter och
ickediskriminering kommer dessa beaktas vid nyrekrytering. Högskolan Västs riktlinjer för lika
villkor, jämställdhetsplan och arbetsordning mot trakasserier och kränkande särbehandling
tillämpas. Detta är grunden till en väl fungerande arbetsplats som i sin tur borgar för ett
resultatinriktat projekt.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Projektledning
Upphandling av
utrustning

Demonstratorprojekt i
samverkan med
företag
Utvärdering och
lärande
Extern
kommunikation och
resultatspridning
Avslutsarbete

Startdatum Kostnad
Slutdatum
Leda och styra projektet, ansvara för 2017-02-01 - 600 000
rapporteringar och uppföljning etc.
2020-01-31
Kravspecifikation och underlag för
2017-02-01 4 260 000
upphandling, Automationsutrustning för 2018-12-31
att skapa laboratoriet i flexibel och
innovativ automation, Installation och
idrifttagande
Genomförande av fyra
2017-05-01 10 025 000
Demonstratorprojekt i samverkan med
2019-10-31
SMF.
Intern utvärdering, Extern utvärdering
2017-02-01 320 000
och lärande genom följforskning
2020-01-31
Webb/skyltmaterial, SMF-dagar,
2017-02-01 532 930
Publikationer och presentationer
2020-01-31
Rapportering, Sammanställning, publikt
material, slutseminarium, Samverkan
och nätverk

2020-02-01 2020-05-31

104 815

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
15
15
5
10

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

2017
1 078 708

2018
1 198 132

2019
1 223 716

2020
183 280

Totalt
3 683 836

205 000
92 000

230 000
100 000

230 000
100 000

35 000
8 000

700 000
300 000

1 990 000
762 898
4 128 606

1 480 000
847 465
3 855 597

330 000
865 683
2 749 399

0
130 040
356 320

3 800 000
2 606 086
11 089 922

4 128 606

3 855 597

2 749 399

356 320

11 089 922

1 769 402

1 652 399

1 178 313

152 709

4 752 823

1 769 402
5 898 008

1 652 399
5 507 996

1 178 313
3 927 712

152 709
509 029

4 752 823
15 842 745

Medfinansiering
Finansiär
2017
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
1 499 126
Högskolan Väst
245 833
Innovatum AB, Trollhättan
24 444
Total offentlig
kontantfinansiering
1 769 403
Total offentlig
finansiering
1 769 403
Privata bidrag annat än pengar
GKN
1 769 402
Total privat bidrag annat
än pengar
1 769 402
Total privat
kontantfinansiering
Total privat finansiering
1 769 402
Total finansiering
3 538 805

2018

2019

2020

Totalt

1 392 812
232 920
26 667

978 890
172 756
26 667

129 172
21 315
2 222

4 000 000
672 824
80 000

1 652 399

1 178 313

152 709

4 752 824

1 652 399

1 178 313

152 709

4 752 824

1 652 399

1 178 313

152 709

4 752 823

1 652 399

1 178 313

152 709

4 752 823

1 652 399
3 304 798

1 178 313
2 356 626

152 709
305 418

0
4 752 823
9 505 647

2018
2 203 198

2019
1 571 086

2020
203 611

Totalt
6 337 098

Stöd
Finansiering
EU-medel

2017
2 359 203

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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Ärendenummer 1

To the kind attention of
Hans Fogelberg
Cecilia Nilsson
Region Västra Götalands
Subject: Technical opinion of the Clean Sky 2 JU (CSJU) in relation to the proposal
“Demonstrator Environment for Flexible and Innovative Automation”

I. Introduction
In relation to the proposal title “Demonstrator Environment for Flexible and Innovative
Automation” submitted under the National Call of the Swedish Agency for Economic
and Regional Growth, the CSJU has received a summary in English of such a proposal
and has been requested, under the MoU framework with the Region Västra Götalands, to
deliver a technical opinion in terms of synergies and complementarities with the Clean
Sky 2 Programme to be considered by the competent Authorities during the evaluation
and selection process under the applicable national rules.
II. Analysis
Following the assessment by the CSJU of the information made available, the proposal
“Demonstrator Environment for Flexible and Innovative Automation, FIA” can be
considered as an interesting complementary set of activities to the ongoing activities
carried out by “GKN Sweden” within the framework of ENGINES ITD, WP2, 5 and 6 of
the Clean Sky 2 Programme.
The work within the work packages is related to large structural engine parts
(intermediate compressor frames or turbine rear frames), of which the structural design
(and aerodynamic design if applicable) and manufacturing is addressed within Clean Sky
2. The part of the work related to the manufacturing is rather focused on the optimization
of the architecture in relation with the structural design (i.e. additive manufacturing,
welding, etc.) but no work is currently planned related to the optimization and automation
of the production or manufacturing process itself, when it comes to the different sequence
of operations required to produce one part and its competitiveness.
III. Concept
The concept of modular automation cell based on standardized bottom plates easily
replaceable when reconfiguring the cell, as well as the concept of collaborative robot and
the integration of a number of different operations on the same spot, is considered to be
attractive and as a good potential for reduction of production time and costs.

IV. Synergies and complementarities with Clean Sky 2
Synergies of this proposal with the work being carried out in Clean Sky 2 is also
underlined by the fact that some of the Clean Sky parts will be manufactured using this
new type of flexible cell, and will therefore serve as a validation for the manufacturing
process itself, which is a positive contribution to this project through Clean Sky 2.
However, some of the risk aspects of this validation should be addressed considering the
impact on the Clean Sky 2 demonstrator parts. Once this validation will be successfully
achieved, it is recommended during the implementation of the activities to highlight and
follow up these synergies both at Clean Sky and Swedish project implementation level as
part of the applicable reporting frameworks.
V. Exploitation & Impact
A further recommendation is related to the exploitation of the project results when
implemented by GKN in the existing production, to jointly assess the positive impact in
terms of competitiveness of the production of the new generation of engine parts
developed under Clean Sky 2. This aspect could be considered and be further elaborated
as part of the exploitation plans and the applicable reporting frameworks as well as other
positive spill overs in terms of growth and regional development.

Brussels, 22 November 2016

Jean-Francois BROUCKAERT
Project Officer CSJU

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1. Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: VINK – Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
Sökande organisation: GU Ventures AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (7)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

6 (12)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

7 (8)

Allmän bedömning

3 (4)

Ärendenummer 2
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Underlag för prioritering
VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering

Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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GU Ventures AB
Västsverige
20201197
2016:2
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
2017-01-01 – 2020-04-30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
11 976 113
10 047 030
8 601 540
30 424 683
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Åtta västsvenska inkubatorer har för avsikt att, i samverkan med Västra Götalandsregionen,
genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för
inkubatorerna att arbeta tillsammans. Projektet är indelat i fem huvudsakliga arbetspaket: 1.
Arbetsmodeller för uppsökande verksamhet för attrahering av forskningsbaserad deal-flow, 2.
Gemensamt delat strukturkapital för inkubatorerna, 3. Effektiviserade samleveranser av
inkubatorstödets olika delar, 4. Framtagning av ett gemensamt budskap och material samt PRarbete, 5. Etableringar på den globala arenan.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser flera av regionens
styrkeområden. Projektets verksamhet avser i första hand samverkan mellan inkubatorerna,
detta gör att eventuella positiva effekter för näringslivet kommer först i ett långsiktigt
perspektiv. Vissa delar i ansökan är mindre välutvecklade, aktivitetsbeskrivningar återger
endast en generell bild av tilltänkt verksamhet och därmed finns det en viss oklarhet kring
genomförandet. Kostnadseffektiviteten kan också ifrågasättas när det kommer till de förväntade
effekterna visavi de angivna kostnaderna. 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
X
X
X
X

2

3

2

3
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter (om samverkansprojekt)
Inkubatorn i Borås AB
Gothia Innovation AB
Förening Framtidens Företag
Sahlgrenska Science Park AB
Brewhouse Göteborg
Innovatum AB
Chalmers Ventures AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
De nya tekniska och kunskapsmässiga landvinningarna i vår västsvenska forskning och
utveckling inom akademi och industri ligger i framkant. Det finns en god mylla att arbeta utifrån
och hitta idéer att kommersialisera. Det sker dock i för liten utsträckning och skälen till det är
flera. Forskningsrapporter från Lunds universitet och Entreprenörskapsforum uppger att
inkubatorer behöver göra mer för att öka andelen akademiska avknoppningar. Lika mycket
behöver industribaserade idéer omsättas till innovationer som används i vårt samhälle, om de
annars skulle kasserats för att det företaget ej har det som sin affärsidé. Kraven på
inkubatorerna ökar därmed. Mera kan göras för att omsätta forskningsbaserade idéer, men då
finns det ett antal problem som bör åtgärdas. Insikten i att kunna effektivisera arbetet
gemensamt och nå större output har diskuterats länge. Sammanfattningsvis har vi inkubatorer
enats om följande:
Inkubatorerna vill stärka sitt arbete och sina outputs genom samverkan, eftersom man på egen
hand saknar anpassningskraft och resurser för de rådande behoven. Orsaker till projektet:
1. Det finns inte tillräckligt och rätt typ av samverkan med lärosätena, industrin och dess
idégivare, samt vice versa. Arbetet tenderar att bli mer en form av ordermottagning än proaktivt
uppsökande arbete. Många av idégivarna är dessutom män.
2. Inkubatorerna har inte tillräckliga möjligheter att uppdatera, modernisera samt anpassa sitt
erbjudande till de rådande behoven. Därtill är inte alla inkubatorers stöd och erbjudande
utformat efter behoven eller lika utvecklat som andras. Tillgängligheten är begränsad.
3. Inkubatorerna hinner inte hjälpa varandra tillräckligt eller kommunicerar inte tillräckligt med
varandra, vilket kan leda till dubbelarbete och/eller kosta för mycket.
4. Ett sammanhållet budskap finns ej överenskommet mellan de västsvenska inkubatorerna, för
att på bred front i dagspress kunna dagligen attrahera läsare som kan vara potentiella kunder till
start-ups, beslutsfattare, investerare, framtida arbetskraft, mm.
5: Inkubatorerna och start-upsen når inte så lätt ut med sitt budskap, varför etableringar görs i
begränsad omfattning och även lärandet blir begränsat.
Följder:
1. Inkubatorernas egen output blir begränsad och tillgodoser inte behoven som berörts.
2. Konkurrenskraften försvagas och man lyckas inte nå ut med de nya företag som både söker
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kompetens, kapital och kunder på sin hemmamarknad, varefter det blir ännu svårare att lyckas
internationellt.
Inkubatorerna i Västra Götaland har bestämt sig för att, med stöd av den gemensamma
finansiären Västra Götalandsregionen, samverka inom fem valda områden, för att höja kvaliteten
i verksamheterna, samt anpassa och stärka verksamheten inför rådande internationell
konkurrens. Projektet ska bidra till att utveckla de befintliga arbetssätten. Insatserna vad gäller
de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö samt likabehandling och ickediskriminering, kan
komma att stärkas genom detta samarbete. Redan idag arbetar samtliga inkubatorer med dessa
frågor och har fullgoda resultat, vilket följs upp kontinuerligt av Västra Götalandsregionen.
Några jobbar dock med att förstärka arbetet inom jämställdhet och miljö.
Organisationernas ordinarie verksamhet ska genom projektet kvalitethöjas och effektiviseras,
vilket är skilt från den ordinarie verksamheten genom att projektet kommer att handla om
samordning, genomförande av nya insatser, att sluta göra vissa insatser, att höja kvaliteten och
kommunicera ihop. Detta har förankrats i respektive organisation under ett års tid, som samtliga
inkubatorledare har diskuterat frågan.

Omvärld och samverkan
Inkubatorernas uppdrag från sina ägare och finansiärer, varav majoriteten utgörs av lärosäten
och det offentliga systemet, är att skapa nya företag och nya jobb och därigenom bidra till
förnyelse av näringslivet. Då kan även det befintliga näringslivet, i egenskap av kunder till startups, stärka sitt eget erbjudande och sin konkurrenskraft. Projektets parter, de åtta västsvenska
inkubatorerna, har funnits och verkat i 10-20 år. Flera av inkubatorerna har haft stor impact på
regionens näringsliv med såväl ekonomiska som samhälleliga effekter, medan andra har lyckats
att hitta särskilda nischer som tillgodoser en specifik efterfrågan. På senare år har dock
konkurrensen hårdnat för de nya företag, som inkubatorerna stöttar, och inkubatorerna har
själva påverkats på olika sätt av detta i hela Sverige.
En liknande verksamhet pågår regionalt i Östra Sverige och deras arbetsmodeller är relevanta
för projektets verksamhet. Därför kommer det att skapas interaktion med de ingående parterna
i det projektet, med hjälp av Västerås Science Parks VD, som koordinerar det projektet.
Projektsamarbetet kommer också kunna komplettera deras verksamheter genom att, i projektet,
fokusera mer på förstärkningen av själva strukturkapitalet, kommunikationen och
samordningen. EU:s medverkan i projektet kommer att synas tydligt genom att externt ange
detta.

Koppling till det regionala näringslivet
Det finns stark koppling till flera regionala näringslivsaktörer genom deras engagemang i
inkubatorernas styrelser och rådgivande grupperingar, samt i olika typer av
samarbetsrelationer. Som sådana kan nämnas ABIGO Medical, Acando, AstraZeneca, Pfizer,
Johnson&amp;Johnson, BASF, Amgen, Volvo, Vinngroup, SKF, Stena, Stora Enso, SEB, SAAB, ABB,
IKEA, Wärtsilä, Hogia, Collector, HiQ, McKinsey&amp;Co, Investor, m.fl. Därutöver finns
kopplingar till investerare, patent-, advokat-, revisions- och reklambyråer, samt entreprenörer
från olika branscher. Det regionala näringslivet kommer att medverka i projektet genom
styrelseengagemang, rådgivning, som målgrupp, som utbildare och inspiratörer, samt som
mottagare av budskapet i kommunikationen. Det kommer ske en genomgång av behoven och
kraven, varefter flera nya kontakter kommer involveras och en affärsmässig upphandling sker
av varje inköpt tjänst. Rollerna som näringslivet har i projektet är därmed genom sin
styrfunktion, som målgrupp, genomförare, samt mottagare av resultat som framkommer i
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projektet.
Varje inkubator har därtill sin särskilda koppling till det regionala näringslivet:
- Chalmers Ventures (CV) är helägt av Chalmers tekniska högskola. Under ett 20-tal år har
verksamheten samverkat med många av regionens näringslivsaktörer, samt har i grunden
startats tack vare en finansiering från Stenastiftelsen. Näringslivet har under många år även
erbjudit idéer till CV, som har utvecklats till framstående företag.
- Framtidens Företag startades på initiativ från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och
riktar sig till tjänsteföretag. Föreningen har stöd av många externa företagare som coacher, samt
samverkar med näringslivets tjänsteföretag.
- Gothia Science Park Inkubator i Skövde (GSP) stödjer idégivare från Högskolan i Skövde och
SLU i Skara samt avknoppningar från näringsliv och privatpersoner. De finns i en miljö i GSP,
som stödjer såväl bolag och organisationer som sitter i miljön, som det kringliggande
näringslivet.
- Föreningen Brewhouse startades på initiativ av Business Region Göteborg för att bidra till ökad
lönsamhet och sysselsättning inom de kulturella och kreativa näringarna. Idag verkar många av
branschens företag inom Brewhouse.
- Stiftelsen Innovatum bildades, förutom av Trollhättans Stad och VGR, av Saab Automobile,
Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall, Skanska och Industrifacket Metall.
Inkubatorn stöttar nya företag som finns i en miljö med det omgivande näringslivet.
- Sahlgrenska Science Park (SSP) arbetar för att stärka life science-branschen genom att hjälpa
entreprenörer och innovatörer med expertkunskap och labb, tillsammans med stöd av ett stort
nätverk inom näringslivet, sjukvården, mm. Genom ett nära samarbete med HIGAB ansvarar SSP
även för att stötta företagen lokaliserade till Bio-Tech huset. Genom den årliga Park Annual
konferensen, lockar de regionens life science aktörer att samverka.
- Inkubatorn i Borås stöttar nya kunskapsbaserade företag i Sjuhärad, där entreprenörer bl.a. får
tillgång till inkubatorns utbyggda kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö i Textile
Fashion Center.
- GU Ventures, som ägs av staten och förvaltas Göteborgs universitet, bedriver inkubator- och
investeringsverksamhet i samverkan med både industriella partners i näringslivet, investerare
samt service providers i näringslivet. Genom inkubatorns stöd till flertalet börsnoteringar, har
även samverkan med fondkommissionärer och börser utökats.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Endast ett fåtal av projektets aktiviteter kommer att nå Östersjöregionen och det på längre sikt, i
form av samverkan med motsvarande projekt i Östra Sverige som leds av Västerås Science Park.
Därmed är vårt projekt i sig ej inom EU:s strategi för den satsningen mer än att de företag och
projekt som inkubatorerna utvecklar i den ordinarie verksamheten kommer få njuta av
frukterna av det förstärkta och kvalitetshöjda arbetet i projektet, varmed dessa start-ups och
inkubatorerna bidrar till en bestående och hållbar förändring. Dock bidrar detta projekt
minimalt till EU:s strategi för Östersjöregionen.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet är att i förlängningen nå en förbättrad output i inkubatorernas arbete
och nå ut till en större massa i en global räckvidd. Därigenom kan inkubatorerna gynna
kommersialiseringen av akademins och industrins forskningsbaserade idéer till nya
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innovationer och företagande inom Västra Götalandsregionen, vilket leder till ökad
internationell konkurrenskraft. Själva projektmålet är att i samverkan öka kvaliteten och
förstärka inkubatorernas arbete för att bättre tillgodose behoven och efterfrågan
Projektarbetet ska tillgodose följande fem delmål:
1. Ta fram förbättrade arbetsmodeller i form av nya deal-flow rutiner med lärosäten och
industrin och införsäljning av inkubatorernas erbjudanden till dem, för att öka de akademiska
och de industriella avknoppningarna. Delmålet är att kommersialiseringen av
forskningsbaserade idéer till innovationer ska öka.
2. Förbättra och gemensamt utnyttja var och ens strukturkapital, som start-upsen stöttas med, i
form av mallar för avtal, dokument, genom olika utbildningar, events, nätverksträffar,
investeringsmöten, samt skapa strukturer för att tillgängliggöra mer kapital till start-upsen.
Delmålet är att nå en kvalitetshöjning och bättre anpassade erbjudanden och mervärden som
inkubatorerna levererar utefter de rådande behoven.
3. Effektivisera och klargöra synergierna av samleverans av inkubatorstödets olika delar, i form
av gemensamma events, licenser, bättre förhandlingsläge med större kritisk massa, fördela
deltagande i aktiviteter, mm. Delmålet är att få ett mer synkat system, för att nå ett mer optimalt
output utifrån tillförda resurser.
4. Tack vare en förbättrad, utökad och sammanhållen kommunikation, genom framtagning av ett
gemensamt budskap och material, där alla västsvenska inkubatorer och deras resultat och startups presenteras, ska projektet nå en bredare massa. Delmålet är att nå en ökad inspiration från
start-up världen till gemene man och ökad kännedomen för att locka fler kunder, personal,
investerare, rådgivare/mentorer, sponsorer, partner, underleverantörer, m.fl., till start-upsen,
resp inkubatorerna, samt få till en högre involvering av andra.
5. Genomföra etableringsaktiviteter på den globala arenan, genom att skapa processer utefter
behoven hos start-upsen, samt visa upp effekterna av inkubatorernas arbete. Detta ska projektet
även göra genom att locka hit internationella besök, för att påverka här. Delmålet är att etablera
inkubatorerna på den globala arenan. Det kommer även förbättra möjligheterna till att öka
framgångarna i kommersialiseringen, samt sätta vår region på kartan.

Målgrupper
Projektet har följande primära målgrupper: universitet/högskolor samt
industriforskningsinstituten, för att arbeta med idéflödet, respektive ett fåtal start-ups som
involveras i kvalitetshöjnings- och kommunikationsarbetena. Sekundära målgrupper är andra
inkubatorer, industrin i allmänhet, samt aktörer med beslutsfattande och påverkande roller
inom branschen.

Förväntat resultat vid projektavslut
De förväntade resultaten från projektet innebär att genomförandet har ökat inkubatorernas
förmåga att:
- utveckla fler forskningsbaserade idéer från akademi och näringsliv till innovationer,
- stötta sina start-ups genom förbättrat stöd och strukturkapital,
- effektivt samlevera valda delar av inkubatorstödet,
- utforma professionell profilering som upplevs som attraktiv för målgrupperna,
- verka på globala arenan och samtidigt nå breddad och ökad kännedom.
Följande syften finns med de förväntade resultaten från projektet:
Det direkta syftet med att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna är att dels
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framgångsrikt få ut forskningsbaserade idéer från akademierna och industrin till använda
innovationer, dels skapa kapacitet, kompetens och metoder för att utveckla och stötta fler nya
forskningsbaserade företag, så att kommersialiseringen av sådana idéer ökar. Att öka
inkubatorernas förmåga genom deras egen vilja och kraft är nyckeln i detta arbete. Det kommer
även öka möjligheterna att hjälpa start-ups att profilera sig och presentera sin affärsidé på ett
attraktivt sätt, som bidrar till att start-up bolagen utvecklas till internationella tillväxtbolag.
Genom ökad samverkan mellan inkubatorerna i att skapa och få ut ett gemensamt budskap om
regionens attraktiva innovationsmiljö och konkurrenskraftiga näringsliv, kommer det leda till en
tydligare impact med en sammanhållen känsla, vilket kommer locka fler att ta till sig
informationen, att köpa in en innovativ produkt, att starta eget, eller att investera. Ett annat
resultat av projektet är att det kommer nyttiggöras mer forskning, som kommer många tillgodo.
Lärandet är viktigt under hela processen, där både uppföljningar och utvärderingar kommer
genomföras.
Under projektets genomförande kommer frågan behandlas om hur inkubatorerna vill och kan de
facto fastställa och permanenta det goda samarbetet, som har lett till ett uppdaterat och delat
strukturkapital, samleveranser och gemensam kommunikation och etableringar. Under
förankringen framkom det flera goda idéer, t ex att samarbetet ska fortgå i form av skapandet av
ett samägt servicebolag, med syftet att det gemensamma strukturkapitalet och annat av värde,
som har tagits fram, paketeras och placeras där. Det kommer vara en milstolpe i projektet att ha
beslutat om hur detta hanteras efter projektets slut och utgöra ett direkt bestående resultat.
Positiva satsningar hos de enskilda inkubatorerna kommer dessutom på ett betydligt enklare
sätt kunna implementeras hos de andra inkubatorerna och lärandet mellan inkubatorerna
effektiviseras. Projektet kommer ha en betydande positiv påverkan på flera av de horisontella
aspekterna, såsom jämställdhet och likabehandling. Som aktörer finansierade med offentliga
medel, värnas det mycket om att kunna skapa en attitydförändring bland projektets målgrupper
om att kommersialisering och tillväxt inte bara handlar om privata vinster, utan genom att bygga
hållbart inom humana, ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Förväntade effekter på lång sikt
Byggandet av nya företag, som är inkubatorernas huvudsysselsättning, kommer att resultera i
förnyelse av näringslivet, samt till utveckling och ökad konkurrenskraft. Näringslivet kommer
tack vare projektet att kunna njuta av effekterna att nå en större hemmamarknad och öka sin
internationella export. Det etableras en starkare och mer känd region inom
innovationsfrämjande verksamhet. Det skapas nya arbetstillfällen och med tanke på den typ av
idéer som det oftast handlar om, leder de särskilt till det horisontella kriteriet bättre miljö.
På längre sikt kommer projektet att bidra till en ökad och mer resurseffektiv tillväxt i regionen.
Detta genom att projektet:
- stärker förutsättningarna för att kunna utveckla fler forskningsbaserade idéer från akademi
och industri till innovationer, där många är inom branschområden som främjar hållbarhet,
- bidrar till effektivare överföring av kunskap och erfarenheter mellan inkubatorerna som kan
komma de enskilda projekten och bolagen till nytta, vilka utgör projektets primära målgrupp
och är de som får ta del av inkubatorernas kvalitetshöjda och förstärkta erbjudande,
- på ett enhetligt och effektivt sätt kommunicerar resultaten av inkubatorernas sammanlagda
arbete till det omgivande samhället, där många berörs genom de nya sysselsättningar som
skapas och de skatteeffekter som samhället åtnjuter.
Projektet förväntas också på lång sikt ha bidragit till en ökning av:
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- intresset bland forskare och studenter, samt industrianställda och andra inom näringslivet att
nyttiggöra forskningsresultat
- intresset hos både offentliga och privata finansiärer att finansiera start-up bolag kopplade till
inkubatorer,
- mer kapital tillgängliggörs och säkerställs för start-up bolagens utveckling tack vare det goda
samarbetet inkubatorerna emellan, vilket kan komma att fortgå i form av skapandet av ett
gemensamt investeringsbolag tack vare projektets verksamhet,
- ett betydligt mer effektivt utnyttjande av offentliga resurser och stöd till inkubatorerna,
- lärandet mellan olika inkubatorer genom att de enskilda inkubatorernas arbetssätt hela tiden
utmanas, inspireras och förbättras,
- interaktionen med det omgivande samhällets olika aktörer genom att nätverk och kontakter på
ett effektivare sätt delas inom projektet och genom spridning av resultaten från projektet.
En långsiktig effekt av projektet är även en breddning av inkubatorernas erbjudande gentemot
områden inom akademin som i dag inte kommersialiserar sina forskningsresultat lika frekvent.
På samma sätt inom näringslivet, där vissa företag ännu inte har arbetat med att knoppa av
forskningsresultat som de själva inte tänker kommersialisera. Projektresultaten kommer
förhoppningsvis även bidra till att innovationssystemet stärks nationellt. Alla inblandade parter
tar ansvar för detta men Stödmottagaren har det största ansvaret här.
Projektet är en långsiktig strategisk satsning för att på ett resurseffektivt sätt vässa Västsveriges
inkubatorer för att de ska kunna generera en högre tillväxt, fler bolag och fler arbetstillfällen i
Västsverige. Processerna och arbetssätten som utvecklas och förfinas under projektperioden
kommer efter projektperioden ingå som en naturlig del i alla ingående inkubatorers
strukturkapital och arbetsprocesser. Kännedomen har ökat av inkubatorernas verksamheter,
liksom av olika start-ups vilka får lättare att attrahera personal, pengar, kunder och andra som
stöttar dem på deras utvecklingsväg.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Organisationen har tagits fram med målbilden att arbetet bör genomföras av befintlig personal
till stor utsträckning, att projektet även bör tillföras ny kompetens som saknas och att det är vikt
att stärka kompetensen med extern expertis. Då konsolideras förmågan i befintlig organisation
för att fortsatt kunna erbjuda start-ups det förstärkta stödet.
Projektet leds av en styrgrupp, som består av alla parters VD:ar eller inkubatorledare, därmed 8
personer. Till mötena adjungeras representant från VGR vid behov. Styrgruppen ansvarar för det
strategiska innehållet i arbetet. Projektledaren säkerställer tillsammans med styrgruppen att
indikatorer och mål uppfylls, att aktiviteterna genomförs enligt plan, att verktyg och arbetssätt
utvecklas effektivt och implementeras som en ordinarie del i alla parters verksamhet.
Det ska anställas en projektkoordinator (PK) på 50%, som assisterar projektledaren och
styrgruppen, redan i höst hos GU Ventures. PK hanterar inköp av tjänster i budgeten, samt
kontakter med omvärlden i form av finansiärer och andra intresserade. PK ansvarar för
samordning, rapportering och administration. Personen ansvarar för att alla parters indikatorer
och mål sammanställs och att projektets resultat sprids så brett som möjligt i den interna
projektorganisationen. Till deras hjälp finns en ekonomichef med erfarenhet av EU-projekt och
en redovisningsekonom för hantering av projektets bokföring hos GU Ventures.
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Projektdeltagarna (PD) som genomför aktiviteter består av ett 20-tal befintliga och nya anställda
i inkubatorerna, samt konsulter, vilka kommer att ha olika sysselsättningsgrader och varje
arbetspaket kommer att ha en utsedd ansvarig bland PD:arna. Konsulter kommer att anlitas för
affärsutveckling, PR, reklammaterial, utbildning, events, mm.
Enligt ett samverkansavtal har respektive parts roll och ansvar fördelats. Varje arbetspaket har
ett team, med en utsedd ansvarig arbetspaketsledare. Styrgruppen ansvarar för att uppdatera
dessa roller och ansvar under projekttiden. Projektgruppen har erfarenhet av att driva liknande
projekt. Samtliga har drivit projekt på EU-nivå eller på nationell nivå med många partners. Ny
kompetens som anställs kommer också tarva samma nivå på erfarenhet. Rekryteringarna
genomförs under det första året.

Arbetssätt
GU Ventures lärande från tidigare EU-projekt att tas med vid samordningen och genomförande
av projektaktiviteterna. Interna avstämningar och uppföljningar görs av projektkoordinatorn via
e-post under genomförandet, samt genom att denna person lägger tid på att åka runt till alla
inkubatorer och stötta respektive projektaktivitet. Detta för att säkerställa att parternas olika
insatser i projektet samordnas och drar nytta av varandra.
Projektarbetet delas upp på 5 arbetspaket, AP, som följer de fem delmålen:
AP1. Arbetsmodeller för pro-aktiv uppsökande verksamhet för attrahering av forskningsbaserad
deal-flow.
AP2. Gemensamt delat strukturkapital för inkubatorerna.
AP3. Effektiviserade samleveranser av inkubatorstödets olika delar.
AP4. Kommunikation av ett gemensamt budskap och material samt PR-arbete.
AP5. Etableringar på den globala arenan.
Arbetssättet är aktivitetsbaserat och behovsstyrt, samt pragmatiskt utifrån de behov som
uppkommer från intressenterna och projektdeltagarna. Målet med det arbetssättet är att det ska
genomsyras av en entreprenöriell pedagogik. Som beskrivs under aktivitetsavsnittet kommer
projektet arbeta med att stimulera ett ökat samarbete mellan de olika inkubatorernas personal,
utvärdera och utveckla befintliga processer, implementera nya processer och arbetssätt, fördela
arbetet effektivare på en övergripande nivå, stimulera till nya initiativ, skapa tid för att
genomföra en internationell utblick, samt att premiera visionärt tänkande.
De horisontella kriterierna kommer användas på följande sätt för att nå projektets mål:
- Inom miljö kommer det göras specifika satsningar för att förbättra inkubatorerbjudandet hos
relevanta inkubatorer för att öka andelen bolag som skapas inom branscher som miljö-, klimat
och resurseffektivisering.
- Inom jämställdhet kommer det skapas och spridas verktyg och arbetssätt för alla inkubatorer
att förbättra jämställdheten dels i respektive organisation, men framför allt i de bolag som
inkubatorerna är med och formar. Det finns stor påverkansmöjlighet när det gäller tillsättning
av team, styrelser och arbetsgrupper. Flera verktyg och program finns i respektive inkubator.
- Inom likabehandling och ickediskriminering kommer det kartläggas vilka som i dagsläget nås
av stödet från inkubatorerna.

Aktiviteter
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Aktivitet

Beskrivning

Styrgrupp, ledning,
koordination
Arbetspaketen 1-5

Samtliga inkubatorledare ska vara
medlemmar i styrgruppen.

1. Ta fram
arbetsmodeller i
form av nya dealflow rutiner
2. Utveckling av
gemensamt
strukturkapital

3. Effektivisera
samleverans av
inkubatorernas stöd
4. Gemensamt
budskap, material &
PR
5. Etableringar på
den globala arenan,
samt spridning av
budskap och lärande
6.Företagsnära
aktiviteter
Utvärdering och
lärande
Extern
kommunikation och
resultatspridning
Avslutsarbete
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Skapa rutiner med lärosäten och
industriforskningsinstitut samt
införsäljning av inkubatorernas
erbjudanden till dem, för att öka de
akademiska och de industriella
avknoppningarna.
Stödet som inkubatorerna levererar ämnar
projektet att kvalitetshöja och
erbjuda varandra, så att det stöd som
skräddarsytts kan i möjligast mån
användas av fler och då höjs kvaliteten för
respektive inkubator, samt en
effektivisering sker.
Klargörande av synergierna av
samleverans av inkubatorstödets olika
delar, i form av gemensamma events, leder
till effektivisering och bättre samverkan.
Förbättra och utöka kommunikationen
genom att tillsammans med experter ta
fram ett gemensamt budskap och material,
där alla västsvenska inkubatorer och deras
resultat och start-ups presenteras.
Syftet är att göra regionen mer känt
nationellt och utomlands för att locka
kapital, kompetens och partners till
regionens inkubatorer med syftet att de
ska investera sina resurser och know-how
i innovationsarbetet.
Stöd till deltagande företag
Anlitande och egen tid för kontinuerligt
utvärdering och lärande.
Stimulera kontinuerligt internt lärande,
sprida nyheter av projektresultat, delta på
konferenser, ERFA-utbyten, extern
kommunikation, skriva lägesrapport samt
rekvireringar
Avsluta och summera projektets resultat
och effekter samt slutrapportera till
projektets finansiärer.

Startdatum Slutdatum
2017-01-01 2019-12-20
2017-09-01 2019-12-20
2017-09-01 2019-12-20

Kostnad

2017-01-10 2019-09-30

6 420 184

2017-04-01 2019-12-06

4 279 816

2017-03-01 2019-11-01

5 147 416

2017-04-01 2019-12-06

5 459 316

2017-01-012019-12-20
2017-09-01 2019-11-29
2017-02-01 2020-04-30

160 000

2019-12-01 2020-04-30

502 698

1 068 499
25 513 545
3 542 419

714 800
3 308 757

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

Värde
16
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
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2017
4 434 227

2018
4 699 287

2019
4 736 510

2020
363 216

Totalt
14 233 240

2 097 000
220 000
2 841 541
9 592 768
9 592 768
9 592 768

2 201 000
200 697
3 011 398
10 112 382
10 112 382
10 112 382

2 111 800
220 000
3 035 251
10 103 561
10 103 561
10 103 561

0
20 000
232 756
615 972
615 972
615 972

6 409 800
660 697
9 120 946
30 424 683
30 424 683
30 424 683

2017

2018

2019

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
Innovatum AB
Sahlgrenska Science Park AB
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Inkubatorn i Borås
Framtidens Företag
BrewHouse Innovation
Gothia Science Park
GU Ventures
Chalmers Ventures
Total privat
kontantfinansiering
Total privat finansiering
Total finansiering

2020

Totalt

2 300 000
719 000
199 980
30 030

2 400 000
719 000
199 980
30 030

2 300 000
719 000
199 980
30 030

0
0
0
0

7 000 000
2 157 000
599 940
90 090

3 249 010
3 249 010

3 349 010
3 349 010

3 249 010
3 249 010

0
0

9 847 030
9 847 030

566 940
250 000
199 980
30 030
550 000
1 000 230

566 940
250 000
199 980
30 030
720 000
1 000 230

566 940
250 000
199 980
30 030
820 000
1 000 230

0
100 000
0
0
170 000
100 000

1 700 820
850 000
599 940
90 090
2 260 000
3 100 690

2 597 180
2 597 180
5 846 190

2 767 180
2 767 180
6 116 190

2 867 180
2 867 180
5 605 636

370 000
370 000
370 000

8 601 540
8 601 540
18 448 570

2017
3 746 578

2018
3 996 192

2019
3 987 371

2020
245 972

Totalt
11 976 113

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-stöd) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-stöd) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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39.36%
39.36%
32.37%
28.27%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Bilaga 12
1(1)

Prioriteringsmöte 9 december 2016

Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Ärendenummer
1

2

3

Dnr /
TVV

Stödsökande/Projektnamn

Sökt belopp
SEK

Förslag till prioritering

20201169 SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut /
Behovsbaserad
kompetensutveckling för
livsmedelsbranschen Genomförandeprojekt
20201198 Fyrbodals Kommunalförbund /
Framtidsentreprenörer och stärkt
näringsliv i Fyrbodal

2 197 175

Prioriteras.
Projektet Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen - Genomförandeprojekt
har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (7 poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna (58)%).

1 709 300

Prioriteras.
Projektet Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal har bedömts som godkänt av
Tillväxtverket ( 10 poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (56%).

20201176 Högskolan i Skövde /
Företagsrevitalisering i Skaraborg

1 396 540

Prioriteras.
Projektet Företagsrevitalisering i Skaraborg har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (9
poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller prioriteringsgrunderna (56%).

Summa

5 303 015

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen –
Genomförandeprojekt
Sökande organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier
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Underlag för prioritering
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Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
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Samtliga kommuner i Västra Götalands län
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0
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet avser bidra till ökad tillväxt hos små- och medelstora livsmedelsföretag i Västra
Götalandsregionen via tillgängliggörande av kompetensutvecklingsinsatser. Ansökan bygger
vidare på tidigare regionalfondsfinansierad förstudie. Livsmedelsacceleratorn bedrivs sedan
2014 hos SP Food & Bioscience med syfte att stimulera hållbar tillväxt inom livsmedelssektorn i
regionen. Genom projektet ska verksamheten vidareutvecklas till att inkludera behovsstyrd
kompetensutveckling riktade till flera företag i målgruppen samtidigt. Fokus ligger på
kompetenshöjande insatser inom de identifierade behovsområdena digitalisering,
kommunikation samt export. Det planeras även för nya behovsanalyser att genomföras under
senare delen av projektet, för att fånga upp livsmedelssektorns framtida behov i ett långsiktigt
perspektiv.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Det finns en gedigen
analys bakom valet av tematiska områden som projektet ska fokusera på. En annan styrka i
projektet är att verksamheten är mycket företagsnära, satsningarna utgår från och motsvarar
SMF:s identifierade behov. Insatserna för kompetensutveckling kommer i högsta grad att
genomföras av egen personal, något som delvis begränsar bredden av insatserna, externa
aktörer kunde eventuellt ge mer varierande inblick. 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: 7
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Inom livsmedelsbranschen i VGR återfinns idag runt 17 % av landets livsmedel- och
dryckestillverkare som sysselsätter drygt 12 000 personer utspritt i ca 400 företag. De två
primära utmaningarna för livsmedelsaktörer som vill se sin verksamhet växa är
utvecklingskapital och kompetensförsörjning. Nationellt är livsmedelsbranschen landets fjärde
största industri sett till både produktionsvärde och sysselsättning. Det är dessutom en av de
branscher som har högst andel (18 % ) utlandsfödda, bara textilindustrin har fler och en hög
andel egenföretagare som är kvinnor. Det är därför ur såväl samhälls- som ekonomisk synvinkel
viktigt att skapa rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt inom svensk livsmedelsindustri. I
dagsläget finns inget projekt som tar helhetsgrepp på kompetensutvecklingsfrågan för aktuell
målgrupp. Orsaken till det är att behoven ofta är specifika för varje enskilt företag i kombination
med att betalningsförmågan för en kompetensutvecklingsinsats är begränsad. Det får som
konsekvens att många företag hämmas i sin tillväxt.
Livsmedelsacceleratorn bedrivs sedan 2014 hos SP Food & Bioscience med syfte att stimulera
hållbar tillväxt genom att arbeta aktivt med att fånga upp företagens behov utifrån ett
marknads-, kompetens- och teknikperspektiv. Målgruppen för satsningen är privata
entreprenörer, spinn-off verksamhet från akademin och företag inom livsmedelssektorn inom
VGR med max 249 anställda som har en skalbar affärsmodell och tydlig tillväxtambition (ca 300
st.).
Livsmedelsacceleratorns ordinarie verksamhet bedrivs via följande arbetsmodell:
- Kontakt: Kontakt tas genom aktivt uppsökande, via närvaro på aktiviteter, samt via SP:s
nätverk.
- Behovsutvärdering: Gemensam analys med företagen av ambition och behov för tillväxt.
Övergripande målsättning är att uppmuntra hållbarhet (social, miljömässig- och ekonomisk) i
affärsutvecklingen.
- Matchning och Lotsning: Identifierade behov matchas mot potentiella lösningar. Ibland kan
behovet täckas av existerande lösningar och/eller kompetens i nätverket av företag, konsulter
och myndigheter. Behövs nya lösningar så identifieras lämplig utförarkompetens för att
möjliggöra ett utvecklingsprojekt.
- Finansieringsalternativ: Livsmedelsacceleratorn hjälper till att undersöka vilka
finansieringsalternativ som finns för att genomföra aktuellt utvecklingsprojekt.
- Utvecklingsprojekt: Livsmedelsacceleratorn fungerar som ett bollplank före, under och efter ett
utvecklingsprojekt, både i kontakten mot utförare samt mot beställande företag.
Under verksamhetens första två år (2014-2015) har Livsmedelsacceleratorn varit i kontakt
med/besökt ca 150 företag/entreprenörer från målgruppen. Arbetet har gett tydliga
indikationer kring att behov av kompetensutvecklande åtgärder finns, men i dagsläget ingår det
inte i Livsmedelsacceleratorns ordinarie verksamhet att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser
till målgruppen. Syftet med ansökan om genomförandeprojekt är därför att vidareutveckla och
bredda Livsmedelsacceleratorns verksamhet till att även inkludera denna tjänst.
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Som ett första steg i uppstarten av detta område, har en förstudie genomförts mellan marsseptember 2016 med regionalfondsfinansiering för att kartlägga behov hos målgruppen.
Resultatet visade på ett tydligt behov av kompetensutveckling kring digitalisering,
marknadsföring/mervärdeskommunikation, export, processteknik och produktutveckling.
Enbart de behovsområden som bidrar till företagsutveckling hos en grupp bolag kommer att
inkluderas i genomförandeprojektet dvs digitalisering och mervärdeskommunikation samt
export eftersom produkt- och process specifika frågeställningar ofta endast berörde ett
individuellt företag.

Omvärld och samverkan
Projektet riktar sig till Livsmedelsacceleratorns målgrupp dvs; små och medelstora
livsmedelsaktörer i VGR vilket inkluderar nästan 300 företag varav ca 50 är start-ups, 100 mikro
(1-10 anställda) och resterande små/medelstora (över 10 anställda).
Exempel på tidigare genomförda studier kring kompetensförsörjning till SMF i
livsmedelsbranschen är studien Livsviktigt från 2013 som utfördes av meNY (meny.se). Syftet
med Livsviktigt var att undersöka hur man långsiktigt kan säkra den västsvenska
livsmedelsbranschens kompetensförsörjning och stärka branschens attraktivitet. Fokus i
studien låg främst på att bistå företag att nå rätt kompetens hos sina anställa, att vara en
attraktiv arbetsplats, samt att identifiera vilka ambitioner och hinder som företagarna upplevde
kring kompetensutveckling av sin personal.
Det finns ett flertal aktörer i regionen, nationellt och internationellt som erbjuder olika former
av kompetensutveckling:
- Lokalproducerat i väst (LiV)som erbjuder kompetensutveckling genom sina
samarbetspartners. Fokus för LiV är primärproduktion och hantverksbaserad verksamhet och
sammanfaller därför inte med målgruppen för detta projekt.
- Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), erbjuder företagsspecifika kurser inom t.ex.
livsmedelssäkerhet, livsmedelsvetenskap, tillagningsmetoder etc. Kurserna är
universitetsbundna och följer en fastlagd kursplan. Det sammanfaller inte med detta projekts
behovsbaserade kompetensutveckling som riktar sig till flera företag samtidigt.
- meNy vänder sig till livsmedelsbranschen i hela Sverige och erbjuder webb-baserade
utbildningar inom livsmedelshygien, mat&klimat, innovativ produktutveckling, hästtransport
samt djuromsorg vid slakt. Dessa utbildningar riktar sig främst till individuella företag som vill
vidareutveckla och certifiera sin personal.
- Industriell dynamik (ID), bistår små och medelstora företag med teknik och affärsutveckling
genom rådgivning och problemlösning. Det ingår inte i ID:s portfolio att erbjuda
kompetensutveckling men projektet kan vara en samverkanspartner under
behovsutvärderingen.
- Enterprise Europe network, är ett omfattande nätverk med erfarenhet och kompetens om små
och medelstora företags utmaningar. Erbjuder guide till möjligheter för EU-stöd, hur
ansökningsförfarandet går etc. Dock ingenting inom kompetensutveckling.
- Agroväst, ett utvecklingsbolag som fokuserar på ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i
Västsverige. Arbetar främst med samordning och ledning av såväl lokala, nationella och
internationella utvecklingsprojekt.
- Nordic taste and Flavour Centre. Erbjuder utbildningar och seminarier kopplade till smak och
sensorik. Är en naturlig samverkanspartner till projektet vid eventuella
kompetensutvecklingsinsatser kring smak.
- Hushållningssällskapet (HS), erbjuder kurser till landsbygdens näringsliv. Fokus för HS är
primärproduktion och kurserna är utformade för att höja kompetensen hos svenska
lantbrukare.
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- Business Sweden kan visa på affärsmöjligheter runt om i världen och erbjuder nätverk,
kontakter och kunskap om lokala spelregler. Här finns kompetens för att vidareutveckla företag
till att exportera sina produkter.
- Food Nexus, där nordiska partners och institut har gått samman för att samverka kring
kompetensutvecklingsinsatser. Både webbaserade och on-site insatser inom områden som
innovation, entreprenörskap, affärsutveckling samt näring och hälsa kommer att erbjudas och
de anpassas efter olika målgrupper.
Projektet kommer ha rutiner för att synliggöra att det finansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Dessa innefattar logos på samtliga PP-presentationer som ges under
kompetensutvecklingsinsatserna, framtagning av flyers med information om projektet, placering
av postrar med information om projektet i livsmedelsacceleratorns lokaler samt att i samtliga
medarbetare nämner projektets finansiärer vid presentationer av projektet.

Koppling till det regionala näringslivet
Livsmedelssektorn i Västsverige innefattar hela kedjan från hav&jord till konsumentens bord.
Det finns överlag många livsmedelsaktörer inblandade i samma värdekedja, allt från bonden till
konsumenten, som väljer att köpa slutprodukten i affären. Många av dessa aktörer verkar
isolerat från varandra och med begränsad insikt i andra delar av värdekedjan, trots att de skulle
kunna ha ett stort utbyte av varandra. Här ser vi därför att kompetensutveckling med fokus på
hela värdekedjan skulle kunna öka förädlingsvärdet och möjliggöra effektivare vägar till
marknaden vilket i många fall är avgörande för tillväxt. Under genomförandeprojektet är fokus
livsmedelsbranschen i Västra Götaland.
Projektets arbetsmodell bygger helt på samverkan och kompetenshöjande insatser i form av
seminarier, workshops och nätverksträffar för regionens små och medelstora livsmedelsaktörer
Livsmedelsacceleratorn har via sin ordinarie verksamhet en mycket god förankring i det
regionala näringslivet med över 300 regionala bolag och entreprenörer i sitt nätverk och med
över 150 individuella företagsbesök genomförda under de senaste två åren. Utifrån den
ordinarie verksamheten framträdde under 2014-2015 ett tydligt behov av kompetensutveckling
hos målgruppen. För att involvera det regionala näringslivet i upplägget av projektet samt
identifiera inom vilka områden som målgruppen har behov av kompetensutveckling så
genomfördes en enkätstudie följt av uppföljande personliga intervjuer. Totalt erhölls 42
enkätsvar under förstudien tillsammans med 14 uppföljande intervjuer via telefon eller
företagsbesök.
Resultatet från förstudien visade på ett tydligt behov av kompetensutveckling kring digital
marknadsföring/mervärdeskommunikation, export, processteknik och produktutveckling. För
process- och produktutveckling så var frågeställningarna specifika för varje företag och
möjligheten att klustra dessa behov till breda kompetensutvecklingsinsatser är begränsad.
Enbart de identifierade behovsområden som bidrar till företagsutveckling hos en grupp bolag
kommer att inkluderas i genomförandeprojektet; digitalisering och mervärdeskommunikation
samt export. Under första delen av genomförandeprojektet så kommer fokus ligga på
kompetenshöjande insatser inom dessa behovsområden men eftersom livsmedelsbranschen är
mycket dynamisk och starkt påverkad av trender, lagar och konsumentkrav så kommer nya
behovsanalyser att genomföras under senare delen av projektet (år 2 och år 3) för att fånga upp
eventuellt nya behov som uppstått.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.
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Mål och resultat
Mål
Det övergripande syftet med projektet är att stärka konkurrenskraften hos Västra
Götalandsregionens små och medelstora livsmedelsföretag via kompetenshöjande insatser och
bidra till nya möjligheter för dessa att vidareutveckla produkter och tjänster, nå nya marknader
samt öka sina FoI-investeringar. Målet med projektet är att erbjuda behovsstyrd
kompetensutveckling där företagens behov klustras för att leverera en bred
kompetensutvecklingsinsats (workshop, seminarier eller nätverk) riktade till flera företag i
målgruppen samtidigt.
Inför varje kompetensutvecklingstillfälle har följande arbetsmodell satts upp:
i. Identifiera och knyta relevanta samverkanspartners för en specifik
kompetensutvecklingsinsats.
ii. Tillsammans med partners från (i) och kunskap från behovsutvärderingen, definiera formen
för kompetensutvecklingsinsatsen; workshop, seminarium eller nätverk.
iii. Genomförande av kompetensutvecklingsinsats.
iv. Uppföljning och utvärdering av kompetensutvecklingsinsats.
Genom att tillämpa arbetsmodellen iterativt under projektets gång kommer följande delmål att
uppfyllas:
- Minst tre kompetenshöjande insatser per år baserat på företagens behov.
- Livsmedelsacceleratorn etablerar samarbeten med minst 12 samverkansaktörer.
- Bidra till samarbeten och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och företag.
- Öka innovationskraften genom att bidra med innovationsverktyg och innovationsledning.
- Tillväxt i företagen.
- Genom olika former öka tillgängligheten av kompetensutvecklingsinsatser och effektivisera tid
och kostnad t ex webinars.

Målgrupper
Målgrupp för genomförandeprojektet är små- och medelstora västsvenska företag och
entreprenörer inom livsmedelsbranschen. Mer specifikt ska följande kriterier uppfyllas för att
räknas som primär målgrupp:
1. Att verksamheten är livsmedelsrelaterad (produkt, teknik, tjänst) och har en skalbar
affärsmodell med tillväxtpotential/ambition.
2. Att företaget ska vara registrerat i regionen och max ha 250 anställda och/eller max omsätta
50 miljoner €.
3. Ej ägas av en koncern till mer än 25% som inte uppfyller krav 2.
Alla aktörer inom målgruppen ska ges samma möjlighet till delaktighet detta gäller med
avseende på etisk tillhörighet, rörelsehinder och kön etc.
Utöver projektets målgrupp så finns ett antal intressenter till projektet. Livsmedelsacceleratorn
är möjliggörare och mottagare av genomförandeprojektet genom att ansvara för utförandet av
kompetensutvecklingsinsatser. Samtliga samverkanspartners som kommer involveras inför
varje kompetensutvecklingsinsats är också intressenter till projektet tillsammans med regionala
aktörer som Västra Götalandsregionen.

Förväntat resultat vid projektavslut
Efter avslutat projekt är målet att ha genomfört minst 9 behovsbaserade
kompetensutvecklingsinsatser (minst 3 per år) för målgruppen i form av:
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- workshops
- seminarier
- nätverk
Genom att klustra identifierade behov är det förväntade resultatet att en betydande del av
målgruppen, minst 20%, har tagit del av kompetenshöjande insatser och stärkt sin
konkurrenskraft och möjlighet till tillväxt. Projektet kommer också att innebära nya möjligheter
till samverkan och nätverkande genom att samordna målgruppen kring ett gemensamt
problem/behov. I detta forum finns också nya möjligheter för målgruppen att knyta kontakter
med deltagande samverkansaktörer t.ex. Business Sweden inom exportområdet, DigiLyft inom
digitalisering och Swedish Nutrition Foundation inom mervärdeskommunikation.
Resultaten från projektet kommer i första hand att förvaltas av de företag som deltar i
kompetensutvecklingsinsatserna. För att underlätta för företagen att ta till sig informationen
även i ett senare skede kommer PP-presentationer etc. från workshops och seminarier att göras
tillgängligt digitalt. Möjligheten att spela in presentationerna och göra tillgängliga via webinars
kommer också att beaktas för varje individuellt utvecklingstillfälle.
Projektet bidrar på så sätt till att stärka den regionala företagsutvecklingen för små-och
medelstora aktörer inom livsmedelsbranschen. Det innebär att projektet bidrar till att uppfylla
målen för regionala strukturfondsprogrammet för Västsverige, under Konkurrenskraftiga små
och medelstora företag dvs ökad samverkan mellan små och medelstora företag och
kunskapsleverantörer, insatserna baseras helt på företagens behov och det finns en tydlig plan
för involvering av samverkanspartners.
För att tydliggöra programmets horisontella kriterier så kommer projektet aktivt att arbeta för
att alla aktörer inom målgruppen ska ges samma möjlighet till delaktighet oavsett etnisk
tillhörighet, rörelsehinder och kön. Livsmedelsbranschen sysselsätter också en förhållandevis
hög andel utrikesfödda och genom att främja det regionala näringslivet så ökar också
möjligheterna för ytterligare personer inom denna grupp att komma in på arbetsmarknaden.

Förväntade effekter på lång sikt
Genom att arbeta behovsbaserat och aktivt inkludera företagens input och behov i utformningen
av kompetensutvecklingsinsatserna så syftar projektet till att långsiktigt stärka den regionala
företagsutvecklingen för målgruppen dvs små-och medelstora livsmedelsaktörer. Efter avslutat
projekt kommer resultaten i första hand att tillvaratas av de företag som deltar i
kompetensutvecklingsinsatserna för att stärka deras konkurrenskraft och bidra till deras
fortsatta tillväxt. Projektet adresserar på så sätt det första målet för Europa 2020 strategin i)
smart tillväxt utveckla en ekonomi baserat på kunskap och innovation.
Livsmedelacceleratorn kommer efter avslutat projekt att ha breddat sitt nätverk inom en mängd
områden. Ambitionen är att efter avslutat projekt ha utarbetat en väl fungerande arbetsmodell
och infrastruktur för behovsbaserade kompetensutvecklingsinsatser med möjlighet till
uppskalning på nationell nivå. Det är Livsmedelsacceleratorn som kommer ansvara för att
projektresultaten och verksamheten drivs vidare med sikte på en nationell arena då modellen är
skalbar och insikterna från projektet kan användas i andra regioner.
Projektet bidrar också till de horisontella kriterierna på lång sikt genom att stärka tillväxten och
konkurrenskraften hos en bransch som redan idag sysselsätter en förhållandevis stor andel
utrikesfödda och egenföretagare som är kvinnor. Genom fokus på hållbarhet och miljö under
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hela projektet samt genom ett antal riktade kompetensutvecklingsinsatser på området så bidrar
projektet att öka företagens medvetande och arbete med klimatfrågan även långsiktigt. Projektet
adresserar på så sätt även andra och tredje målet för Europa 2020 strategin ii) Hållbar tillväxt främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi samt iii) Tillväxt för alla
att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell
sammanhållning.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet ska utföras av redan befintlig personal inom Livsmedelsacceleratorn och SP Food &
Bioscience.

Arbetssätt
I förstudien identifierades två behovsområden; digitalisering/mervärdeskommunikation samt
export. Under den första delen av projektet (år 1-2) kommer kompetensutvecklingsinsatserna
att fokuseras på olika aspekter inom dessa områden t ex tillämpning av appar i
marknadsföring/försäljning, mervärdeskommunikation via sociala medier, märkningsregler i
andra länder etc. Projektet planerar att genomföra 3 kompetensutvecklingsinsatser per år enligt
följande upplägg:
Form: workshop, seminarium och/eller webinar.
Block 1: Inspiration och bra exempel via externa inbjudna spetskompetenser inom relevant
område.
Block 2: Beroende på lämplighet inom temat ska följande aktivitet hållas i anslutning till block 1:
- Minimässa där mingel med specialister inom tematiskt område görs tillgängliga för företagen.
- Gruppdiskussioner med indelning baserat på intresseområden utifrån en challenge workshop
metod. Syftet är att finna gemensamma utmaningar inom tematiskt område att samlas kring i ett
samverkansprojekt.
Uppföljning: Under varje event kommer personal från livsmedelsacceleratorn också fokusera på
att alla deltagande företagen fångas upp för rådgivning kring väg framåt. Gemensamma
samverkansprojekt eller uppföljningsinsatser av spetskompetens i specifika företag. Företagen
ska fångas upp under aktuell aktivitet alternativt i nära anslutning efter avslutad dag.
Under senare del av projektet (år 2-3) kommer ytterligare behovsutvärderingar att genomföras
för att utreda de behov uppstått inom specifika branscher eller hos industrin som helhet t ex
som en konsekvens av ny lagstiftning eller nya konsumentkrav. Baserat på resultaten från dessa
kommer kompetensutvecklingsinsatserna att fokusera på identifierade ämnen och genomföras
enligt modellen beskriven ovan.
Projektet kommer aktivt att arbeta med de horisontella kriterierna enligt:
i) Miljö: Livsmedelsacceleratorns har ett etablerat nätverk både inom akademi och industri
kring miljöfrågor t ex Hållbar utveckling i Väst, Miljöbron, Energimyndigheten, sektionerna Miljö
och uthållig produktion på SP. Energi och miljöfrågor att prioriteras i upplägget för varje
utvecklingsinsats. Målet är på så sätt att integrera miljöperspektivet i samtliga
kompetensutvecklingsinsatser och att fokusera några av insatserna helt på området.
ii) Jämställdhet: projektet kommer konsekvent beakta jämställdhetsfrågan både internt och
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externt. I den interna projektgruppen kommer en jämn fördelning mellan könen att
eftersträvas. I den externa verksamheten kommer projektet alltid erbjuda samtliga aktörer i
målgruppen samma möjlighet till deltagande i utvecklingsinsatserna.
iii) Lika möjligheter och icke-diskriminerande. Samtliga företag i målgruppen kommer att alla
involveras och erbjuds möjlighet att vara del kompetensutvecklingsinsatserna oavsett kön,
etnicitet, funktionshinder etc.
För att säkerställa att de horisontella kriterierna uppfylls kommer uppföljning av i) antalet
miljöassocierade kompetensutvecklingsinsatser samt ii) fördelning av deltagare på
kompetensutvecklingsinsatserna per kön och etnicitet att göras en gång per år. I samband med
detta kommer också en plan för nästkommande år att tas fram för att eftersträva en så bred
uppslutning som möjligt.
Extern kommunikation och resultatspridning:
Projektet har tagit fram plan kring hur erbjudandet ska presenteras för målgruppen enligt
följande kanaler; Livsmedelsacceleratorns hemsida, LinkedIn grupp och nätverk (utskick görs
primärt via mail). Trycka en flyer med information om projektet, presentation av projektet
under andra nätverksträffar inom SP Food & Bioscience t.ex. inom Marina Livsmedel, Nordic
Taste and Flavour Centre etc.

Sida 9 (11)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Behovsanalys

Startdatum - Kostnad
Slutdatum
2018-01-01 - 630 000
2019-12-31

Business model canvas, Challenge
workshop, Val av behovsområde ,
Definiera form för
kompetensutvecklingsinsats
Kompetensutvecklingsinsats Fastställa program, Inbjudan, Event, 2017-01-01 Uppsökande verksamhet, Klimat
2019-12-31
och miljö
Samverkanspartner
Omvärldsanalys, Workshop
2017-01-01 2019-12-31
Ekonomi, löpande
rapportering och
administration
Utvärdering och lärande
Extern kommunikation och
resultatspridning

Avslutsarbete

3 000 000
500 000

Säkerställa att projektet
rapporterar löpande gällande
budget, lägesrapporter och
administration.
Utvärderingsenkät, Uppföljande
intervjuer, Intern utvärdering,

2017-01-01 2019-12-31

500 000

2017-01-01 2019-12-31

240 000

Förmerande av
kompetensutvecklingsinsatser,
Resultatspridning- case,
Övergripande kommunikation
kring projektet,
Informationsmaterial,
Informationsspridning
Slutrapportering,
Utvärdera/analysera,
Slutrapportera den löpande
utvärderingen

2017-01-01 2019-12-31

300 000

2020-01-01 2020-04-30

330 000

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

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

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

2017
845 000
100 000
10 000

2018
1 045 000
100 000
10 000

2019
1 045 000
100 000
10 000

2020
205 000
0
0

Totalt
3 140 000
300 000
30 000

5 000
541 493
1 501 493
1 501 493

5 000
669 657
1 829 657
1 829 657

5 000
669 657
1 829 657
1 829 657

0
131 368
336 368
336 368

1 501 493

1 829 657

1 829 657

336 368

15 000
2 012 175
5 497 175
5 497 175
0
5 497 175

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

2017

2018

2019

2020

Totalt

900 000
900 000
900 000
0
900 000

1 100 000
1 100 000
1 100 000
0
1 100 000

1 100 000
1 100 000
1 100 000
0
1 100 000

200 000
200 000
200 000
0
200 000

3 300 000
3 300 000
3 300 000
0
3 300 000

2017
601 493

2018
729 657

2019
729 657

2020
136 368

Totalt
2 197 175

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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39.97%
39.97%
60.03%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Framtidsentreprenörerna och stärkt näringsliv i Fyrbodal
Sökande organisation: Fyrbodals Kommunalförbund

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (10)

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (8)

Allmän bedömning

2 (4)

Ärendenummer 2
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal
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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Fyrbodals Kommunalförbund
Västsverige
20201198
2016:2
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
Projekt
2017-01-01 – 2019-04-30
Västra Götaland
Mellerud, Lysekil, Åmål, Munkedal, Trollhättan,
Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Uddevalla,
Tanum, Sotenäs, Orust, Vänersborg
1 709 300
2 581 367
0
4 290 667
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets mål år ått skåpå tillvåxt blånd nyå och befintligå små och medelstorå foretåg i
Fyrbodål, såmt tå tillvårå på entreprenorers kompetens och måtchå den mot nyå åffårsideer ifrån
små och medelstorå foretåg. Projektet fokuserår på ått nå ut till entreprenorer med utlåndsk
båkgrund och vill åven skåpå nyå kånåler for ått okå kvinnors deltågånde. Foretågen och
entreprenorernå kommer deltå i seminåriedågår och workshops i åffårsutveckling, såmt
erfårenhetsutbyten och entreprenorsgrupper. En del åv projektet håndlår om ått byggå
strukturer for ått få ett okåt inflode i det foretågsfråmjånde systemet och skåpå en båttre
måtchning mellån entreprenorer och foretåg. På lång sikt forvåntår sig projektet ått fler foretåg
skå hå stårtåts, såmt ått klyftornå mellån foretågåre och utrikesfoddå medborgåre skå minskås.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Projektet ligger i linje med vålt insåtsområde, utlysningens specifikå prioritering, bidrår till
specifikt mål och år vål forånkråt i nåringslivet. Det finns en bred såmverkån mellån
kommunernå, nåringslivsenheternå och foretågen, med en efterfrågån hos foretågen. Dettå
kombinerår en socioekonomisk utmåning med ått integrerå nyånlåndå i årbetslivet med
nåringslivets behov. Projektet såmverkår med Ung Foretågsåmhet som driver ett Interregprojekt
under 2017 mot målgruppen nyånlåndå, såmt med det Sociålfondsfinånsieråde projektet
”Exportfråmjånde integråtion”. Projektet beskriver hur de forvåntåde resultåten skå ånvåndås
och det finns en plån for ått drivå vidåre projektet efter projektslut. De horisontellå kriteriernå
åvseende integråtion och jåmstålldhet infogås vål. Projektet bedoms hå den operåtivå,
ekonomiskå och ådministråtivå formågån ått genomforå projektet. Det finns ingen direkt
koppling till EU:s Östersjostråtegi.

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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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Under 2015 och 2016 har Fyrbodals kommunalförbund tagit emot respons från flera små och
medelstora företag att de vill utveckla sina bolag och bli mer innovativa för att kunna växa. De
uttrycker att de har flera idéer liggandes som de gärna skulle vilja få hjälp att utveckla till nya
affärsområden och eller nya företag genom avknoppningar. Några exempel på idéer som har
presenterats är:
- eventakuten - att industrin kan få snabb hjälp att anordna konferenser och arrangemang,
- tjänsteutveckling - att industrin kan koppla på olika typer av tjänster till sina produkter,
exempelvis en app som beskriver hur man tillämpar produkten,
- byggpool - komplettera inköp till mindre byggen,
- utveckla nya informationslösningar på flera språk i gästhamnar,
- innovativa lösningar kopplat till jordbruk och skogsnäringen m.m.
Företagen har också kommunicerat att de gärna vill engagera sig i integrationsfrågan och bidra
till en lyckad integration på individnivå. Parallellt med detta har näringslivsenheterna i
Fyrbodals kommuner gett uttryck för att projektet borde se över de arbetssätt, modeller och
metoder som används för att hjälpa utrikesfödda kvinnor och män att komma igång i eget
företagande för att tillvarata de entreprenöriella förmågorna.
Rapporter från Arbetsförmedlingen har samtidigt påvisat att det råder brist på arbetskraft inom
det befintliga näringslivet vilket i sin tur leder till att utvecklingen av fler innovationer hindras.
Genom att applicera nya entreprenörer inom befintligt näringsliv kommer nya idéer att fångas
upp och utvecklas så att de tillgodoser de behov som finns på arbetsmarknaden. De största
industrigrenarna i Fyrbodal är bil och flyg-industrin, verkstad, livsmedel, massa och papper med
drygt 300 företag i området. Industrin uttrycker en stark efterfrågan på arbetskraft och har svårt
att hitta rätt kompetenser. De har också utmaningar ur ett jämställdhetsperspektiv då branschen
är klart mansdominerad. Andra branscher som är viktiga för Fyrbodal är handel och
besöksnäring där drygt 750 små och medelstora företag är verksamma.
Anledningen till att projektet fokuserar på utrikesfödda är att andelen utrikesfödda inskrivna på
Arbetsförmedlingen är fyra gånger större än inrikesfödda. Utrikesfödda är mer benägna att
starta eget samt anställer fler än inrikesfödda. Projektet kommer dock inte att exkludera
inrikesfödda eller personer födda i Sverige med utländsk bakgrund.
Under framtagandet av projektets innehåll har näringslivsenheterna i Fyrbodal och aktörer som
arbetar med nyföretagande och stöd till befintligt näringsliv identifierat flera problem som
projektet ska arbeta med. Näringslivet kopplas inte på i den utsträckning de skulle kunna på
grund av att de idag saknar kunskap om vilka vägar de kan gå för att erbjuda en individ
möjlighet att vara med och utveckla bolagets idéer. De efterfrågar en tydlig struktur som är lätt
att använda för att få tag i kompetenta drivna människor genom det befintliga system och
aktörer som finns på marknaden idag. De är också måna om att få hjälp i form av
affärsutveckling och finansiering för att kunna utveckla idéerna.
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Informationen om möjligheten att starta företag till utrikesfödda behöver tillgängliggöras på ett
bättre sätt och bli mer jämställt. Endast en av tio som söker stöd och uttrycker att de vill starta
företag när de kommer till Arbetsförmedlingen är kvinnor. Dessutom så visar statistik att
utrikesfödda kvinnor och män som vill starta eget får inte samma stöd som inrikesfödda. De får
också mindre hjälp med finansieringslösningar än genomsnittet. Generellt är kunskapsnivån låg
när det gäller utrikesföddas förutsättningar att starta eget, bland exempelvis nyföretagaraktörer,
kommunens näringslivsenheter och arbetsförmedlingens handläggare. Idag kommer nya
flyktinginvandrare med kunskaper och erfarenheter inom bristyrken till projektets område.

Omvärld och samverkan
I projektet kommer 13 kommuner i Fyrbodal involveras via respektive näringslivsenhet. De
kommer att gå in med tid i projektet (i genomsnitt 10 h per månad och kommun). Ung
Företagsamhet kommer också att gå in i projektet med i genomsnitt 10 h per månad då de aktivt
kommer att sprida information till deras alumninätverk i vilket duktiga entreprenörer finns. De
kommer också att driva ett interregprojekt mot målgruppen nyanlända från 2017 vilket
projektet ser har stor potential till korsbefruktning. Andra projekt som kan vara intressanta är
det ERUF-finansierade projektet "Maritim Utveckling i Bohuslän" och det ESF-finansierade
projektet "Exportfrämjande integration". De företagsfrämjande aktörerna i Fyrbodal kommer
också att involveras i projektet för att få hjälp med att hitta små och medelstora företag som vill
dela med sig av idéer. Aktörerna kommer också att bistå med affärsutvecklingsinsatser inom
ramen för deras ordinarie uppdrag. På så sätt är projektet med och skapar ett ökat inflöde till de
företagsfrämjande systemen i Fyrbodal. Västra Götalandsregionen är med som part och
finansiär. Högskolan Väst är också med i projektets genomförande i form av delgivande av
forskningsidéer till entreprenörsgrupperna.
Sverige är ett intressant land att flytta till både för att arbeta och utbilda sig i. De sista åren har
andelen människor som flytt hit ökat. I Fyrbodal har mottagningen av nyanlända med
uppehållstillstånd av flyktingskäl ökat med över 400 procent (från 541 år 2012 till 2231 år
2015). Mottagandet fortsätter att öka. Detta beror på att historiskt många asylsökande som kom
till Sverige under både 2014 och 2015. Fyrbodal är den delregion i Västra Götalandsregionen
som flest nyanlända flyttar till i förhållande till befolkningsmängd. Prognosen är att inflödet av
nyanlända med uppehållstillstånd kommer att vara stort i flera år framöver, vilket motiverar att
projektet skapar en hållbar struktur för det som projektet syftar till.
Generellt är det vanligare att vara egenföretagare om man är född utanför Sverige, enligt SCB,
och de senaste åren har nyföretagandet vuxit rejält bland invandrare. 2009 startades 10 044
företag av kvinnor och män med utländsk bakgrund, fem år senare var antalet 14 781, enligt
Tillväxtanalys. En ökning i absoluta tal med 47 procent, mot en ökning på 18 procent i den grupp
som inte har utländsk bakgrund. Rapporter visar att utrikesfödda är mer benägna att starta eget.
Förklaringarna till detta är framför allt två, enligt forskare vid Linnéuniversitetet: "En del kan
förklaras av tradition och bakgrund, att man kommer från familjer och länder där det är vanligt
med företagande. Men sedan finns också forskning som visar att den här gruppen tvingas in i
företagande i brist på alternativ. Speciellt personer från länder utanför Europa har ett dåligt
arbetsmarknadsläge jämfört med andra." Det är heller inte enbart positivt för utrikes födda att
driva eget företag, påpekar hen. Att vara egenföretagare är riskfyllt i sig, och ännu mer riskfyllt
för utrikesfödda. "Den här gruppen är ofta hänvisad till branscher med låg lönsamhet och långa
arbetsdagar. Överlevnadsgraden bland företag startade av utrikesfödda är därtill lägre än för
företag startade av inrikesfödda. Det kan sluta med att man står där med stora skulder". Detta är
en av anledningarna till att projektet vill att det befintliga näringslivets idéer ska tas tillvara. De

Sida 4 (12)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

vet vad som behövs utvecklas och vilken bärkraft idéerna besitter.
Forskning visar också att invandrare anställer fler i sina företag samt att de anställer människor
ur olika socioekonomiska grupperingar. Deras företag är också mer benägna att växa och är
därför viktiga aktörer i samhället för att skapa fler arbetstillfällen. Men tillväxtpotentialen tas
inte tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället än inrikes födda. Anledningen till att
projektet har med denna information är att påvisa att målgruppen kan bidra till utveckling och
tillväxt bland små och medelstora företag.

Koppling till det regionala näringslivet
Under 2015 och 2016 har Fyrbodals kommunalförbund mottagit respons från flera små och
medelstora företag att de vill utveckla sina bolag och bli mer innovativa för att kunna växa. De
uttrycker att de har flera idéer liggandes som de gärna skulle vilja få hjälp att utveckla till nya
affärsområden och eller nya företag genom avknoppningar. Företag har lyft detta i olika forum
såsom frukostmöten, lunchträffar och föreläsningar. I samband med dessa träffar har
näringslivsutvecklaren på Fyrbodals kommunalförbund fått till sig att förutom att företagen
skulle behöva hjälp med resurser för att omsätta idéer så har de också uttryckt att de har svårt
att hitta rätt kompetens för idéerna.
Näringslivsenheterna i Fyrbodal har kontinuerlig kontakt med företagen verksamma i sin
kommun. De anordnar frukostmöten och andra sociala arrangemang för kontaktskapande och
kunskapsspridande. De bedriver även företagsbesök under vilka projektledaren kan komma att
vara med utifrån att företaget har uttryckt en önskan om att växa. Dessa aktiviteter kommer att
utgöra en bas för att identifiera företag som vill vara med i projektet. Målsättningen är att 30
företag aktivt ska vara med i projektet genom att dels delge idéer och dels delta på seminarier
och workshops på temat affärsutveckling. Förutom företagen kommer också de
företagsfrämjande aktörerna spela en viktig roll i projektet i form av informations- och
affärsutvecklingsinsatser.
På regionalt strategiskt plan träffas näringslivsutvecklarna från de olika kommunalförbunden
tillsammans med Västra Götalandsregionen för att diskutera framtida satsningar och behov. I
detta forum kommer en fortlöpande information ges om projektets genomförande.
Västra Götalandsregionen har tagit fram programmet "Handlingsplan för små och medelstora
företag 2016-2018" som innehåller bland annat insatser som ska förenkla för företagsamhet,
bidra till fler innovationer, öka företags strategiska kompetensutveckling, hitta nya marknader
och underlätta för finansiering. Detta som ett led i att stärka små och medelstora företags
konkurrenskraft. Projektet kommer att erhålla medel från detta program som medfinansiering.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål
Skapa tillväxt bland nya och befintliga små och medelstora företag i Fyrbodal.
Projektmål
Att ta tillvara på entreprenörers kompetens och matcha den mot nya affärsidéer ifrån små och
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medelstora företag. Affärsidéerna och de nya företagen skall utvecklas med hjälp av de befintliga
företagsfrämjande aktörerna med stöd av projektledaren.
Delmål 1. De små och medelstora företagen ska få hjälp att omsätta idéer de har liggandes i sina
"byrålådor" till nya affärsidéer och innovationer. Målet är att 30 företag skall bidra med idéer
där 5 av dessa idéer blir innovationer.
Delmål 2. Att nya företag/projekt skapas utav de nya entreprenörerna i entreprenörsgrupperna.
De nya entreprenörerna kommer till största delen att bestå av personer med utländsk bakgrund.
Målet är att 15 nya företag/projekt skapas under projektets gång vilket på sikt ska generera 15
arbetstillfällen.
Delmål 3. Att projektet bidrar till ett ökat inflöde till det befintliga företagsfrämjande
stödsystemet, så att de nya företagarna och de små och medelstora företagen, får rätt hjälp
utifrån behov, för att kunna utveckla sina idéer, affärsmodeller och hitta nya affärsområden.
Idag nyttjas inte stödsystemet fullt ut. När det gäller personer med utländsk bakgrund, så är det
nästan uteslutande män som nyttjar systemen optimalt. Därför fokuserar projektet på att hitta
nya kanaler så att fler kvinnor stimuleras att nyttja systemen i större utsträckning. Projektet
kommer att bjuda in de företagsfrämjande aktörerna till workshopsen och seminariedagarna så
att de presentera sina tjänster för både entreprenörer och små och medelstora företag. Målet är
att informationen ska ge en komplett bild av det offentligt finansierade stödsystemets tjänster.
Delmål 4. Bilda entreprenörsgrupper, som ska utveckla idéer till affärsidéer och innovationer.
Entreprenörernas kompetens skall matchas mot företagens idéer. Varje grupp ska bestå av
minst tre personer, där i genomsnitt 1/3 ska vara av kvinnor. 15 entreprenörsgrupper ska
startas.
Delmål 5: Kunskapen bland företagen och de nya entreprenörerna inom affärsutveckling ska
öka. 3 seminariedagar med workshops kommer att anordnas. Målet är att 80 deltagare deltar på
varje seminariedag.
Delmål 6: Skapa en hållbar struktur för att nya idéer ska kunna skapa tillväxt i små och
medelstora företag. Genom att anordna 6 erfarenhetsutbyteskonferenser dit styrgrupp,
aktörerna och näringslivsenheterna deltar ska ett nytt hållbart strukturellt arbetssätt skapas.
Detta blir ett långsiktigt resultat av projektet.

Målgrupper
Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Fyrbodal inom branscherna industri
och tillverkning, handel och besöksnäring. Den sekundära målgruppen är svensktalande
entreprenöriella kvinnor och män med utländsk bakgrund utan att exkludera människor med
svensk bakgrund. Projektet kommer inte att jobba med tolkar men arbetar för att sänka
språktrösklarna. En annan sekundär målgrupp som projektet involverar är tjänstemän på
näringslivsenheterna samt de företagsfrämjande aktörerna.

Förväntat resultat vid projektavslut
Vid projektets avslut ska:
15 nya företag eller projekt ha startats med hjälp av idéer som kommit från små och medelstora
företag.
30 företag ska ha bidragit med idéer.
15 nya arbetstillfällen ska ha skapats. Minst en tredjedel av dessa arbetstillfällen ska vara
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tillsatta av kvinnor.
15 nya entreprenörsgrupper ska ha bildats med minst 3 personer i varje grupp.
3 seminariedagar med fokus på affärsutveckling och de horisontella kriterierna ska ha
genomförts.
3 erfarenhetskonferenser med syfte att skapa en hållbar struktur och arbetssätt.
1 digital plattform ska ha tagits fram för att visa en komplett bild av det företagsfrämjande
systemet som finns i Fyrbodal.
En större kunskap om kulturkrockar och mönster, normer och beteendemönster ska ha nått
näringslivet genom de seminariedagar och workshops som projektet anordnar. För att skapa
bryggor mellan näringsliv och kommunerna ska företag, näringslivsutvecklarna i kommunerna
och rådgivarna som jobbar med nyföretagande, Arbetsförmedlingens handläggare samt de
företag som involverar sig i projektet också delta i dessa aktiviteter. 30 företag och 13
näringslivsenheter ska ha deltagit i seminariedagarna.
För att sprida information om projektet till små och medelstora företag kommer projektledaren
att delta på företagarsammankomster och nätverksträffar av olika slag. 30 informationsinsatser
ska ha genomförts.

Förväntade effekter på lång sikt
På lång sikt ska de företag som har delat med sig av idéer till entreprenörer ha ökat sin
omsättning genom att fler affärsidéer och innovationer kommit ut på marknaden. De företag
som har startats tack vare de nya idéerna ska ha anställt ny personal. Projektet ska ha lett till att
fler företag har startats inom industri och tillverkning, handel och besöksnäring. Projektet ska
också ha en positiv inverkan ur ett jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än innan projektet
ska vara verksamma inom utvalda branscher. Den här frågan kan leva vidare genom de
befintliga forum som finns i Fyrbodal kopplat till näringslivsenheter och andra företagsträffar
för att hela tiden hålla frågan levande.
Tack vare projektet ska klyftorna ha minskats mellan företagare och utrikesfödda medborgare
och på så vis bidragit till en större mångfald och ökad jämställdhet i våra små och medelstora
företag.
Att med hjälp av akademin förstärka arbetssättet som kan spridas som ett gott exempel i hela
Sverige. Näringslivsansvarig på Fyrbodals kommunalförbund har varit på studiebesök i Estland
där denna metod tillämpas på studenter som läser på de ekonomiska mastersprogrammen på
universiteten. Företag får där möjlighet att dela med sig av sina idéer till studentgrupper. I
Sverige är modellen med att forskare delar med sig av forskningsresultat den metod som
tillämpas inom akademin. Ett exempel är Chalmers entreprenörsskola. Den strukturomvandling,
som detta projekt skulle kunna leda till, är en förstärkt Tripple Helix där näringsliv, forskning
och individer får möjlighet att utveckla andras idéer till innovationer. Det arbetssätt som arbetas
fram inom projektet ska spridas och vara möjlig att implementera i hela Sverige.
Det matchningsverktyg som utvecklas inom ramen för projektet ska leva vidare för att
möjliggöra ett nytt sätt att främja innovationer i Sverige. Den plattform som utvecklats under
projektets gång för att visa en komplett bild av det företagsfrämjande stödsystemet ska hållas
levande och uppdateras kontinuerligt. De relationer som byggts upp mellan myndigheter,
organisationer, aktörer, näringsliv och ideell sektor i Fyrbodal kommer också bestå.
De organisationer som kommer att ta resultaten vidare är kommunernas näringslivsenheter i
Fyrbodal och stödsystemets aktörer (Drivhuset, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Almi,
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Connect, Entreprenörsarenan, Innovatum, IUC Väst och SMTF) samt akademin och de företag
som medverkar i projektet.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektägare
Fyrbodals kommunalförbund ansvarar för rekrytering och anställning av projektledare samt
rapportering och ekonomisk uppföljning.
Projektledning
En projektledare på heltid ska rekryteras enligt kompetensbaserad rekryteringsmodell som
beskrivs genom en tydlig kravprofil. Rekryteringsprocessen kommer att starta så snart besked
om projektets beviljande meddelas. Fram tills att en projektledare rekryterats kommer
nuvarande näringslivsansvarig att starta upp projektet och agera stöd under projekttiden.
Utöver projektledaren kommer projektet att ha en ekonomiansvarig på 20 procent, nuvarande
näringslivsansvarig på 10 procent och övrig samlad kompetens inom Fyrbodals
kommunalförbund på 10 procent. Det kan exempelvis vara Fyrbodals intregrationsstrateg eller
projektledaren för det gemensamma etableringsverktyget Position Väst.
Styrgrupp
En styrgrupp på mellan 7-11 personer ska tillsättas med representation från deltagande företag
och de 13 näringslivsenheterna. Uppdraget är att säkerställa att projektet jobbar mot uppsatta
mål och följer budget. Styrgruppen ska också förankra och sprida kunskap om projektet och
agera som ambassadörer. En ordförande kommer att utses och projektledaren agerar
sekreterare.
Projektgrupp
Samtliga företag, entreprenörsgrupper och personalen på näringslivsenheterna samt de aktörer
som jobbar med nyföretagarrådgivning och stöd till det befintliga näringslivet ska erbjudas
möjlighet att ta del av projektets genomförande, genom att delta i seminariedagar och
erfarenhetsutbytesträffar som kommer att anordnas under projektets gång.

Arbetssätt
Projektledaren kommer att kontinuerligt anordna träffar tillsammans med respektive
näringslivsenhet för att informera företagen i deras nätverk om möjligheten att delta i projektet.
Tillsammans med näringslivsutvecklarna kommer projektledaren att identifiera vilka företag
som kan vara relevanta för projektet och skapa ett förtroende hos dem. En medvetenhet ska hela
tiden finnas hos projektledaren gällande jämställdhet för att arbeta kompetensbaserat och skapa
större jämlikhet inom exempelvis mansdominerade branscher. Näringslivsenheterna kommer
att medfinansiera projektet genom att gå in med tid.
En stor del av tiden kommer att gå åt till att matcha företagens idéer med rätt kompetens hos de
nya entreprenörerna och även att sätta samman entreprenörsgrupper bestående av minst tre
personer. Projektet ska eftersträva att en tredjedel av de 45 entreprenörerna är kvinnor, 15 av
45. Rekrytering av idéer och entreprenörer kommer att ske löpande.
Projektledaren ska ha kontinuerlig kontakt med entreprenörsgrupperna för att följa
idéutvecklingen och agera stöd till företaget som kommit med idén. Projektledaren ska ha god
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kännedom om Fyrbodals företagsfrämjande aktörer så att hen kan agera nav och vägleda
entreprenörsgruppen till rätt aktör för att få rätt stöd utifrån den fas idén befinner sig i.
Projektet ska leda till ett ökat inflöde till det befintliga företagsfrämjande stödsystemen.
Projektledaren ansvarar för seminariedagarna. Projektledaren kommer också att skriva
rapporter, sammankalla till möten med styrgrupp och projektgrupp. Projektledaren kommer att
ansvara för den ekonomiska uppföljningen. Delrapport och slutrapport kommer att skrivas av
projektledaren och delges till ansvariga politiker och tjänstemän för Fyrbodals organisation
samt berörda parter. En hemsida kommer att startas där projektet kan följas.
Samtliga involverade i projektet kommer att bjudas in till träffar med fokus på
erfarenhetsutbyten med syfte att skapa en hållbar struktur och nytt arbetssätt.
Företagen och entreprenörerna kommer att erbjudas deltagande på seminariedagar i
affärsutveckling. Under dessa seminariedagar ska även de horisontella kriterierna belysas och
diskuteras. Under dessa dagar ska även information om det företagsfrämjande stödsystemet ges.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Seminariedagar och
workshops för
affärsutveckling

Seminariedagar och workshops för
deltagande företag och
entreprenörsgrupper, på temat
affärsutveckling, och de horisontella
kriterierna belysas så att affärsidéerna
utvecklas hållbart och jämställt, med en
bred mångfald.
En digital plattform som visar hur
stödsystemet i Fyrbodal ser ut och vilka
tjänster som erbjuds. Även information i
samband med seminarierna.
Ett verktyg för att underlätta matchning
mellan företagsidéerna och
entreprenörernas kompetens och sprida
information om idéutvecklingen.
Sätta samman, stötta och följa
idéutveckling i entreprenörsgrupperna.
Lotsa grupperna rätt i stödsystemet.
Identifiera företag och entreprenörer för
att hitta de som är relevanta för projektet.
Intern utvärdering. Erfarenhetsutbyten
mellan företag, näringslivsutvecklare och
rådgivningsaktörer. Workshops och
seminarier för de horisontella kriterierna.
Styrgruppsmöten. Intern utvärderare
följer projektet och avlägger slutrapport.
Seminarier och konferenser med
företagsfrämjande aktörer, näringslivsenheterna, företag och entreprenörer
samt andra relevanta projekt.
Annonsering och marknadsföring,
information om projektet till företag,
medverkande aktörer, samt enskilda
potentiella nya entreprenörer.
Information till företag om möjligheterna i
projektet och uppföljning av kontakter.
Utöver kompetens ska jämn
könsfördelning eftersträvas inom
deltagande företag.
Projektledaren informerar om projektet
på träffar på exempelvis kommunens
näringslivsenheter och på egna öppna
träffar.
Informationsspridning.

Plattform för befintliga
stödsystem
Digitalt verktyg för
matchning och
kommunikation
Entreprenörsgrupper
Uppsökande
verksamhet
Utvärdering och
lärande

-Utvärdering av projektet
-Erfarenhetsutbyten

Extern kommunikation
och resultatspridning
-Information om
projektet till företag

-Information om
projektet till
utrikesfödda eller med
utländsk bakgrund.
-Annonsering och
marknadsföring
-Halvtidskonferens
Avslutsarbete
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Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2018-12-31

Kostnad

2018-01-01 2018-12-31

137 500

2017-02-01 2018-12-31

133 000

2017-03-01 2018-06-29

649 000

2017-03-01 2018-06-29
2017-01-02 2018-12-31

103 000

2017-01-02 2018-12-31
2017-03-01 2018-10-31

221 000

2017-01-01 2018-12-31

1 017 000

2017-03-01 2018-10-31

350 000

2017-03-01 2018-10-31

181 000

2017-01-02 2018-12-31
2017-11-01 2018-04-30
2019-01-01 2019-04-30

403 000

207 000

534 000

313 000

83 000
344 000
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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
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Bidrag annat än pengar
Offentligt bidrag i annat än pengar
Summa bidrag i annat än pengar
Summa totala kostnader

2017
610 625
289 000
12 920
391 301
1 303 846
1 303 846

2018
711 344
349 000
17 765
455 844
1 533 953
1 533 953

2019
179 220
50 000
0
114 848
344 068
344 068

Totalt
1 501 189
688 000
30 685
961 993
3 181 867
3 181 867

554 400
554 400
1 858 246

554 400
554 400
2 088 353

0
0
344 068

1 108 800
1 108 800
4 290 667

Medfinansiering
Finansiär
Offentligt bidrag annat än pengar
Dals-eds kommun
Färgelanda kommun
Bengtsfors kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Vänersborgs kommun
Åmåls kommun
Ung företagsamhet i Fyrbodal
Lysekils kommun
Total offentligt bidrag annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Total medfinansiering

2017

2018

2019

Totalt

39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
554 400

39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
39 600
554 400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
79 200
1 108 800

385 000
178 565
563 565
1 117 965
1 117 965

510 000
192 002
702 002
1 256 402
1 256 402

205 000
2 000
207 000
207 000
207 000

1 100 000
372 567
1 472 567
2 581 367
2 581 367

2017
740 281

2018
831 951

2019
137 068

Totalt
1 709 300

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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53.7%
39.8%
60.1%
0.0%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Företagsrevitalisering i Skaraborg
Sökande organisation: Högskolan i Skövde

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
2 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6(10)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

5 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (8)

Allmän bedömning

2 (4)

Ärendenummer 3
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Företagsrevitalisering i Skaraborg
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 Skövde
Västsverige
20201176
2016:2
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Projekt
2017-01-01 – 2020-04-30
Västra Götaland
Skara, Essunga, Mariestad, Lidköping, Gullspång,
Karlsborg, Hjo, Grästorp, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Falköping, Vara, Töreboda, Götene
1 396 540
1 500 000
800 000
3 696 540
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets övergripande mål är att öka tillväxten i Skaraborgs små- och medelstora företag och
bidra till skapandet av fler innovativa tillväxtföretag. Projektet ska kartlägga små och
medelstora företag i Skaraborg och lyfta dem som har potential att revitaliseras, dvs. att börja
växa efter en längre tid av stabilitet. Utifrån en analys kommer projektet utveckla och genomföra
ett revitaliseringsprogram för stöd till 20 företag, i samarbete med kommunala näringslivschefer
i Essunga, Skara, Götene och Vara. Insatserna innefattar nätverk, workshops och rådgivning.
Resultat kommer spridas bland annat genom en årlig rapport och genom presentationer i olika
sammanhang. Ansvaret för att ta vidare projektresultaten ligger på de kommunala näringslivscheferna och de regionala näringslivsaktörerna, främst Almi Skövde och Connect Väst.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrat hos
kommunala näringslivschefer och hos näringslivsaktörer i området. Projektet är ett nytt
samarbete mellan Högskolan i Skövde och kommuner i Skaraborg. Insatserna kommer främst nå
företag i de fyra samarbetskommunerna. Ansökan baseras på en analys och en pilotstudie gjord
av Högskolan i Skövde. Regionala näringslivsaktörer har ansvar för att ta vidare resultaten och
formellt samarbete ska utvecklas i uppstart av projektet. Detta kan skapa en risk i den
långsiktiga implementeringen, då det inte är projektägaren som ska ta vidare resultaten. De
horisontella kriterierna är väl integrerade verksamheten. 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
X
X

2

3

X

Meriterande urvalskriterier
0
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 9
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Traditionellt sett har mycket fokus inom näringslivsutveckling legat på nyföretagande. Av de nya
företag som startas har många en kort livslängd och av de företag som överlever de första åren
förblir många mycket små. I detta projekt ligger fokus istället på det befintliga näringslivet och
hur ökad tillväxt kan skapas där. I Skaraborg finns många företag som under lång tid bedrivet en
stabil verksamhet, som av olika anledningar väljer att inte växa. Forskning har visat att den
vanligaste orsaken till att små- och medelstora företag inte växer är att företagsledningen saknar
en tillväxtvilja. Trots detta finns det företag som efter år av stabilitet återigen går in i en ny
tillväxtfas d.v.s. revitaliseras. Vad som driver företagsrevitaliseringar och vilka faktorer som är
de viktigaste för att en revitalisering ska bli framgångsrik vet vi idag mycket lite om. Under
hösten 2015 genomfördes en pilotstudie i Skara kommun med fokus på företagsrevitalisering
som resulterade i att:
1. En metod utvecklades för att identifiera företag som både har revitaliserats och som har
revitaliseringspotential.
2. Samtliga små- och medelstora företag i Skara kommun (totalt 37 stycken) kartlades och av
dessa identifierades fem stycken revitaliserade företag och tolv stycken företag med
revitaliseringspotential.
3. Flera faktorer som är viktiga för att en revitaliseringsprocess ska inledas identifierades. Detta
gjordes genom intervjuer med fyra företagsledare i företag som hade revitaliserats. Några av
faktorerna som lyftes fram var vikten av en uttalad tillväxtvilja hos företagsledningen, externa
influenser (i form av nätverk och externa styrelseledamöter) samt specialisering och/eller
förändring av produktutbudet.
Horisontella kriterier
Ett framtida tillväxtområde i såväl Sverige som internationellt är miljöteknikområdet. Ett
särskilt fokus kommer att riktas mot tillverkande företag (som är en stark näringslivsgren i
Skaraborg) inom detta område och företag med potential att expandera inom
miljöteknikområdet.
I en allt hårdare internationell konkurrens ökar behovet av ett aktivt jämställdhets- och
likabehandlingsarbete för företags möjlighet att vara konkurrenskraftiga. Därför kommer ett
särskilt fokus att riktas mot dessa områden i projektet.
Intern organisation och förankring av projektet
Institutionen för Handel och Företagande vid Högskolan i Skövdes ordinarie verksamhet består
av undervisning och forskning. Det aktuella projektet är ett tillämpat forskningsprojekt, där
högskolans kompetens inom olika områden används för att bidra till den regionala
samhällsutvecklingen.
På institutionen för Handel och Företagande finns det fem forskargrupper. Projektdeltagarna i
det aktuella projektet tillhör forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap, som i huvudsak
fokuserar på tillväxtfrågor och lönsamhetsaspekter i företag. Det aktuella projektet är på så sätt
väl förankrat både på institutionen och på högskolan centralt.
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Projektet är också väl förankrat hos Skaraborgs Kommunalförbund och deras näringslivsgrupp
som består av samtliga näringslivschefer i Skaraborg. Ett närmare samarbete har byggts upp
med några utvalda kommuner (Skara, Götene, Vara och Essunga) och deras näringslivschefer.
Samtal har även förts med Connect Väst, IDC West och Almi om deras medverkan och samtliga
organisationer ser positivt på ett samarbete.
Revitaliseringsprogrammet kommer att centreras till Skara, Götene, Vara och Essunga, men även
inkludera enstaka företag från andra kommuner som anses har extra stor revitaliseringspotential.

Omvärld och samverkan
Projektet har både ett kommunalt och regionalt perspektiv på tillväxt och riktar sig därför till
näringslivschefer i Skaraborg och aktörer som är verksamma inom regional
näringslivsutveckling för att tillsammans med dessa aktörer nå ut till små- och medelstora
företag i Skaraborg med stor tillväxtpotential. Genom det starka stöd som projektet erhållit från
Skaraborgs Kommunalförbunds näringslivsgrupp och näringslivsstrateg, ses projektet som väl
förankrat i Skaraborgsregionen. Projektet har också förankrats närmare hos näringslivscheferna
i Skara, Götene, Vara och Essunga som kommer att utgöra nära samarbetspartners till
projektgruppen.
Regionala tillväxtprogram
I Skaraborg bedriver både Connect Väst och Almi tillväxtprogram för etablerade företag. Dessa
program bygger inte i första hand på forskningsbaserad kunskap, vilket gör att
revitaliseringsprojektet kommer att bidra med ny kunskap och nya verktyg som kan användas
inom Connect Väst och Almis befintliga tillväxtprogram. Något formellt samarbete har ännu inte
etablerats.
Målsättningen är att samla de regionala tillväxtstödjande resurserna inom ramen för
revitaliseringsprojektet och att varje part bidrar med sin unika kompetens. Exempelvis har
Connect Väst och Almi kompletterande resurser inom finansiering där Connect Väst arbetar med
investerarnätverk medan Almi bedriver utlåningsverksamhet. Inom rådgivning (som kommer
att vara en viktig del av projektet) besitter båda dessa aktörer stor kompetens. Connect Väst
kommer att erbjuda företagen i revitaliseringsprogrammet kompetensmöten och Almi deltar i
revitaliseringsprogrammet med de resurser inom finansieringsrådgivning som de förfogar över.
Båda aktörerna har intresse av att ta vara på projektets resultat och tillämpa det i ordinarie
verksamhet.
IDC West är också verksamma inom regional näringslivsutveckling och riktar sig till tillverkande
företag. IDC West har unik kompetens inom produktionsutveckling, vilket är en viktig
kompetens för projektet då många företag i Skaraborg är verksamma inom
tillverkningsindustrin. Under uppstarten av projektet kommer en dialog att föras med dessa
aktörer om hur de regionala resurserna för tillväxtstöd kan samlas inom ramen för
revitaliseringsprojektet.
Samverkan med projekt som finansieras av EU
Högskolan i Skövde driver projektet SIM2020 som syftar till att ta fram demonstratorer där nya
produkter kan testas virtuellt. Projektet kommer att samarbeta med SIM2020 genom att de
företag som framförallt inom tillverkningsindustrin ingår i revitaliseringsprogrammet kopplas
ihop med SIM2020 (Virtual engineering) för nya produkter som planeras tas fram som en del i
revitaliseringsprocessen. Projekten kommer ha nytta av varandra både i kartläggning och i
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kontakt med företagen.
IDC West driver projektet "Hållbar industriell utveckling" som också finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att ta fram verktyg för att stödja företag i
regionen att ställa om till mer hållbara tillverkningsprocesser. Den kunskap som genereras i
projektet kan komma till stor användning i revitaliseringsprogrammet, då det är viktigt för
företag som går in i nya tillväxtfaser att investera i hållbara tillverkningsprocesser för att
säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften. Kontakt har tagits med projektet, för vidare
diskussioner.
Information om att projektet finansieras av EU
Projektet kommer följa de riktlinjer som finns för att informera om att det finansieras av EU.
Exempelvis kommer det finnas information i allt tryckt material, i presentationer, rapporter och
på hemsidan. Vidare kommer en A3 affisch som presenterar projektet att sättas upp.

Koppling till det regionala näringslivet
Sedan pilotstudien inleddes i augusti 2015 har revitaliseringsprojektet presenterats i många
olika forum, däribland för Skaraborgs näringslivschefer (genom Skaraborgs Kommunalförbund).
Responsen från näringslivscheferna var mycket bra, då de upplever att många satsningar görs
för att starta nya företag, men att de i stor utsträckning saknar verktyg för att arbeta med
utvecklingen av kommunernas befintliga företag. Behovet av verktyg för hur fler
stabila/stagnerade små- och medelstora företag i Skaraborg kan stödjas för att börja växa igen
är således stort. Projektet har presenterats på företagsträffar i Skara, Götene och Vara med
mycket stort besöksantal och intresse för projektet. För näringslivet i Skaraborg är
revitaliseringsprojektet således viktigt, då det kommer att öka befintliga näringslivsstödjande
aktörers möjligheter att stödja företag som vill revitaliseras, både under projekttiden och efter
att det avslutats.
Näringslivet är både studieobjekt och mottagare av projektresultat, då projektet avser lära från
företag som framgångsrikt revitaliserats i regionen och föra över denna kunskap till företag med
stor potential att växa. De deltagande företagen kan delas in i två grupper: företag som har
revitaliserats och företag som har potential och vilja att revitaliseras. Samtliga företag som har
revitaliserats i Skaraborg kommer att identifieras och undersökas utifrån vilka faktorer som är
viktigast för att en revitalisering ska inledas och bli framgångsrik (med framgångsrik menas här
att de kan revitaliseras med bibehållen/ökad lönsamhet). Företag som har bedrivit en stabil
verksamhet under lång tid och därigenom haft möjlighet att ackumulera mycket kunskap
besitter ofta en outnyttjad tillväxtpotential. Dessa företag kommer att sökas upp i samarbete
med lokala näringslivschefer för att sprida projektets resultat. Både företag som redan har
revitaliserats och företag som har potential att revitaliserats kommer att vara delaktiga i
revitaliseringsprogrammet exempelvis genom att skapa nätverk där dessa båda grupper av
företag kan mötas.
Då företag som har revitaliserats både kan komma att undersökas (för att identifiera orsaker till
revitalisering) och användas som goda exempel vid resultatspridning (exempelvis
presentationer vid olika företagsträffar), kan ett och samma företag komma att inta olika roller i
projektet. Lars Nystedt (ägare och tidigare vd) på Grönlunds Plåt som ingick i pilotstudien har
under våren 2016 exempelvis medverkat på företagspresentationer i Skara och Götene.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet är inte ett föregångsprojekt och kommer inte att genomföras i samverkan med parter
utanför Sverige.
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Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål är att öka tillväxten i Skaraborgs små- och medelstora företag och
därmed bidra till skapande av fler innovativa tillväxtföretag.
Mer specifikt har projektet följande delmål:
Delmål 1. Kartlägga samtliga små- och medelstora aktiebolag (företag med 10-250 anställda) i
Skaraborgs femton kommuner för att identifiera både företag som har revitaliserats och företag
som har potential att revitaliseras.
Delmål 2. Analysera vilka faktorer som är viktigast för att en revitaliseringsprocess ska inledas
och bli framgångsrik.
Delmål 3. Utveckla en modell för revitalisering anpassad till näringslivsrådgivning som kan
användas av olika aktörer verksamma inom kommunal/regional näringslivsutveckling i
Skaraborg.
Delmål 4. Sprida projektets resultat till små- och medelstora företag i Skaraborg med stor
potential att revitaliseras.
Då kartläggningen innefattar samtliga små- och medelstora aktiebolag i Skaraborg kommer den
att ligga till grund för både analysen av revitaliseringsfaktorer och resultatspridningen, då
kartläggningen identifierar de företag som projektets resultat avses spridas till.
Jordbruksföretag kommer till stor del exkluderas från kartläggningen då de sällan bedrivs i
aktiebolagsform eller har minst 10 anställda. Om jordbruksföretag fångas upp i kartläggningen
kommer de att sorteras bort.
Projektets analysdel är inte att betrakta som grundforskning, då lärdomar från företag som
framgångsrikt revitaliserats i Skaraborg kommer ligga till grund för hur andra företag i regionen
kan revitaliseras. Den praktiska tillämpbarheten och nyttan med analysen är därmed mycket
stor för regionens små- och medelstora företag.

Målgrupper
Projektet har följande primära målgrupper:
* Små- och medelstora aktiebolag (10-250 anställda) i Skaraborg som under delmål 1
(kartläggningen) identifieras ha stor potential att revitaliseras
* Näringslivschefer i Skaraborg
* Aktörer verksamma inom regional näringslivsutveckling i Skaraborg
Den viktigaste målgruppen för projektet är små- och medelstora företag i Skaraborg som har
stor potential att revitaliseras. Projektresultaten kommer att spridas direkt till dem genom
samverkan med de kommunala näringslivscheferna (som har bäst lokal kunskap), olika
regionala näringslivsaktörer samt projektgruppen vid Högskolan i Skövde.
Näringslivscheferna i Skaraborg och de regionala näringslivsaktörer kommer att ha stor nytta av
projektet då de företag som har störst revitaliseringspotential i respektive kommun kommer att
identifieras. På så sätt kommer dessa aktörer få hjälp att identifiera företag på kommunal nivå
som besitter stor tillväxtpotential. Resultaten från projektet kommer även att förse
näringslivschefer och regionala näringslivsaktörer med nya verktyg som de kan använda i sin
befintliga verksamhet för att främja tillväxt i små- och medelstora företag. De kommunala och
regionala resurserna för näringslivsutveckling kommer också att kunna användas mer effektivt
om de riktas till företagen med störst tillväxtpotential.
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Förväntat resultat vid projektavslut
Nedanstående resultat förväntas uppnås under projektet. Dessa resultat kommer också att bidra
till att uppnå det programspecifika målet att öka antalet innovativa tillväxtföretag i Skaraborg.
1. Genom att kartlägga samtliga små- och medelstora företag i Skaraborg kommer de företag
som har störst potential att revitaliseras att identifieras. Detta är av stor vikt då kommunernas
näringslivschefer på så sätt får hjälp att identifiera företag i den egna kommunen med stor
tillväxtpotential. Samarbetet med de regionala näringslivsaktörerna kommer även leda till att
dessa aktörer får hjälp att identifiera företag i regionen som besitter en stor tillväxtpotential.
2. Utveckling av nya verktyg för att stödja företagsrevitalisering. Verktyg för hur revitalisering
kan stödjas kommer att utvecklas både för kommunala näringslivschefer och för regionala
aktörer verksamma inom näringslivsutveckling. Dessa verktyg kommer att kunna användas i
målgruppernas ordinarie verksamhet, vilket gör att projektresultaten kommer att ha ett
bestående värde även efter projektets avslut.
3. Underlag för kommunala policybeslut om hur företagsrevitalisering kan stödjas. I projektet
kommer även ett underlag tas fram för hur Skaraborgs kommuner kan stödja lokal
företagsrevitalisering. Även detta resultat kommer att ha ett stort värde efter projektavslut.
4. 20 företag kommer ingå i ett program där de får stöd att revitalisera sin verksamhet. Då
revitaliseringen behöver föregås av en planeringsprocess, kan steget från att företagsledningen
beslutar att aktivt försöka växa till att tillväxten de facto kommer igång, ta tid. Det viktiga är
därför att ett antal företag som både har potential och vilja att revitaliseras deltar i ett program
där de regelbundet träffar företag som redan har revitaliserats (för att lära från deras
erfarenheter) och där kommun, region och högskolan aktivt stödjer dem i revitaliseringsarbetet
genom rådgivning och olika workshops.
Horisontella kriterier
1. En utgångspunkt i studien är att ekonomin i en allt snabbare takt kommer att ställas om för att
klara FN:s klimatmål. Denna omställning kommer innebära stora möjligheter för företag som
kan erbjuda innovativa lösningar och produkter inom miljöteknikområdet. Genom att särskilt
fokusera på företag som har potential att växa inom miljöteknikområdet, har projektet också
potential att långsiktigt bidra till målsättningen om en bättre miljö. Projektets fokus på företag
som har potential att bidra till en bättre miljö bidrar också till projektets möjligheter att skapa
fler innovativa tillväxtföretag eftersom det kommer att finnas en stor tillväxtpotential inom
detta område de kommande åren.
2. Vid analysen av hur olika faktorer påverkar ett företags möjligheter att inleda och genomföra
en framgångsrik revitalisering kommer de horisontella kriterierna jämställdhet och
likabehandling att inkluderas. Utgångspunkten är att företag behöver ha ett aktivt jämställdhetsoch likabehandlingsarbete för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Därför kommer det
undersökas hur stor påverkan dessa faktorer har på ett företags möjligheter att lyckas med en
revitalisering. Baserat på analysresultaten kommer riktlinjer för hur företag ska arbeta inom
dessa områden tas fram, vilka senare kommer att användas i revitaliseringsprogrammet.

Förväntade effekter på lång sikt
Målgruppernas nytta av resultaten på lång sikt
Näringslivschefer i Skaraborg och regionala näringslivsaktörer kommer efter projektet är
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avslutat ha stor användning av projektresultaten i sitt dagliga arbete. Den modell för
revitalisering som arbetas fram i delmål 3 kommer kunna användas av näringslivschefer för att
ge direkt stöd till företag som vill revitaliseras. Det innebär även indirekt stöd genom framtida
kommunala policybeslut som kan fattas baserat på modellen. De regionala näringslivsaktörerna
kommer också få nya verktyg för hur tillväxt kan stödjas, verktyg som kommer att kunna
integreras i deras befintliga verksamhet på ett effektivt sätt.
Målsättningen är att de företag som ingår i revitaliseringsprogrammet går in i nya tillväxtfaser
och skapar nya arbetstillfällen i Skaraborg. Då det kan ta tid för företag som under lång tid har
bedrivit en stabil verksamhet att göra detta, förväntas den största sysselsättningsökningen ske
på lång sikt efter projektets avslut. Företagen som ingår i revitaliseringsprogrammet kommer ha
ett nära samarbete med respektive näringslivschef samt olika regionala näringslivsaktörer. Det
innebär att kontakter och relationer kommer att byggas upp mellan dessa företag och olika
kommunala/regionala stödenheter.
Projektverksamheten efter projektets slut
Om projektet faller väl ut finns möjlighet till en fortsättning av projektet. Beroende på resultaten
i projektet kommer nya idéer genereras till hur revitalisering kan stödjas. Det samarbete som
kommer att etableras mellan kommunala näringslivschefer, regionala näringslivsaktörer och
Högskolan i Skövde kommer skapa möjligheter till fler gemensamma projekt inom tillväxtfrågor,
vilket gör att projektverksamheten har potential att fortsätta även efter projektavslut, om än i
annan form. Kanske även med stöd från projektdeltagarna (företagen), om finansiering erhålls
för att vidareutveckla revitaliseringsprogrammet. Ambitionen är också att söka stöd för att
implementera revitaliseringsprogrammet i andra regioner som exempelvis Fyrbodal och
Sjuhärad om det faller väl ut.
Ansvaret för att ta vidare projektresultaten och de skapade nätverken ligger på de kommunala
näringslivscheferna och de regionala näringslivsaktörerna som arbetar med
näringslivsutveckling. De regionala resurserna kommer att kraftsamlas för att baserat på den
samlade kunskapen som finns att tillgå i Skaraborg inom näringslivsutveckling stödja de företag
som vill revitalisera sin verksamhet. En förutsättning för fortsatt användning är att projektets
resultat håller hög kvalitet och att resultaten utvecklas tillsammans med dessa målgrupper för
att de ska passa in i deras ordinarie verksamhet.
Projektet har ett särskilt fokus på företag inom miljöteknikområdet och det ger projektet
möjlighet att långsiktigt bidra till en bättre miljö, genom potentialen att skapa fler växande
miljöteknikföretag i Skaraborg. Då de horisontella kriterierna, jämställdhet och likabehandling
har en betydelse för revitalisering kommer de att undersökas och integreras i den
revitaliseringsmodell som tas fram.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektorganisationen kommer att bestå av fyra personer, alla verksamma på Högskolan i
Skövde. Projektledaren kommer ha det övergripande ansvaret och vara den som ansvarar för att
samordna alla inblandade i projektet. Projektledarens roll handlar mer specifikt om att fördela
arbetet mellan de som arbetar i projektet, samt att på en strategisk nivå ansvara för kontakten
med Skaraborgs Kommunalförbund, regionala näringslivsaktörer och kommunala
näringslivschefer. Projektledaren kommer även aktivt arbeta i projektet och delta i samtliga av
projektets aktiviteter.
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Projektanställd 1 kommer att ha ett strategiskt och operativt ansvar för hur material samlas in
och analyseras i projektet samt ha huvudansvaret för skrivandet av projektets rapporter. Hen
kommer även att delta i det operativa arbetet om än i mindre utsträckning än övriga deltagare.
Projektanställd 2 kommer att ta ett stort operativt ansvar för genomförandet av projektet. Hen
kommer att ansvara för kontakten med flera av de kommunerna projektet fokuserar närmare
på. Detta ansvar kommer att delas jämt med projektledaren.
Ekonomifunktionen finns som anställd på Högskolan i Skövde. Samtliga projektanställda är
tillsvidareanställda på Högskolan i Skövde och kommer under projektgenomförandet att arbeta
under sin befintliga anställningsform på högskolan.
Näringslivscheferna i Skara, Götene, Vara och Essunga kommer att ha en central roll i projektet
och projektgruppen har byggt upp ett nära samarbete med dem. Projektet har i dessa kommuner
förankrats på politisk nivå hos kommunstyrelsens ordförande. Näringslivscheferna i de fyra
kommunerna kommer att arbeta med projektgruppen och vara delaktiga i att generera
projektets resultat. Exempelvis runt framtagandet av revitaliseringsprogrammet och att sprida
resultaten till företag. Övriga näringslivschefer i Skaraborg kommer att ta del av projektets
resultat genom Skaraborgs kommunalförbunds näringslivsgrupp, där samtliga näringslivschefer
i Skaraborg ingår. Det kommer även finnas ett samarbete med Connect Väst och Almi.
Utgångspunkten är att använda de befintliga resurserna som finns för näringslivsstöd i
Skaraborg och därför kommer de regionala och kommunala aktörerna arbeta inom ramen för
sina ordinarie verksamheter i revitaliseringsprojektet.

Arbetssätt
Projektet kommer använda olika arbetssätt för att nå de olika delmålen.
Delmål 1. För att nå detta delmål kommer samtliga små- och medelstora aktiebolag (med 10-250
anställda) i Skaraborgs femton kommuner att kartläggas. I en första fas kommer omsättning och
antalet anställda från år 2000-2016 sammanställs. Projektdeltagarna har genom Högskolan i
Skövde tillgång till databasen Infotorg Företag där samtliga svenska aktiebolags
årsredovisningar finns att tillgå. I nästa fas beställs ytterligare årsredovisningar från
Bolagsverket för att kunna gå längre tillbaka i tiden för revitaliserade företag och företag med
revitaliseringspotential.
Delmål 2. När alla företag i Skaraborg som har revitaliserats har identifierats kommer en
omfattande enkät att genomföras med dem. Om resultaten från pilotstudien i Skara kommun
extrapoleras till hela Skaraborg borde minst 100 revitaliserade företag identifieras. Enkätsvaren
kommer sedan att statiskt analyseras för att identifiera vilka faktorer som har störst betydelse
för att en företagsrevitalisering ska inledas och bli framgångsrik. I analysen kommer även hur
olika revitaliseringsfaktorer samverkar med varandra att undersökas samt deras påverkan på
lönsamhetsutvecklingen under revitaliseringsfasen.
Delmål 3. Utifrån resultaten i delmål 2 kommer en modell för att stödja revitalisering att arbetas
fram i samarbete med kommunala näringslivschefer och regionala näringslivsaktörer. Dessa
aktörer kommer att kunna använda modellen både i revitaliseringsprogrammet och efter att
projektet är avslutat.
Delmål 4. Resultatspridningen kommer att göras i nära samarbete med de kommunala
näringslivscheferna och de regionala tillväxtaktörerna. Resultatspridningen består främst av tre
aktiviteter.
1. Presentationer för företag och andra intressenter
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2. Uppsökande av företag med stor revitaliseringspotential
3. Revitaliseringsprogrammet, där 20 små- och medelstora företag med stor
revitaliseringspotential och vilja deltar.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av projektet sker årsvis, då de aktiviteter som genomförts under
året och resultaten de åstadkommit sammanfattas i en rapport som presenteras för projektets
samarbetspartners (näringslivscheferna och regionala näringslivsaktörer) och finansiärer. På så
sätt kommer både projektdeltagarna själva kunna följa upp och stämma av projektet, men även
finansiärer och projektets samarbetspartners kommer ges möjlighet att utvärdera och reflektera
över projektet.
Horisontella kriterier
Då omställningen till ett mer hållbart samhälle förväntas ske i en allt snabbare takt kommer det
att finnas en stor tillväxtpotential inom miljöteknikområdet, som projektet avser dra nytta av
genom att särskilt fokusera på företag inom detta område. Då jämställda företag med lika
möjligheter för alla medarbetare förväntas ha bättre förutsättningar att klara den internationella
konkurrensen kommer dessa faktorer integreras i den revitaliseringsmodell för
näringslivsutveckling som tas fram i projektet. Vikten av att arbeta med dessa faktorer kommer
också att ägnas stor uppmärksamhet i revitaliseringsprogrammet.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Kartläggning

Identifiera revitaliserade företag och hitta
företag med revitaliseringspotential.
Analys av hinder och framgångsfaktorer.
Analys av vad som är viktigast för att en
lyckad revitaliseringsprocess, inklusive
betydelsen av de horisontella kriterierna.
Etablera och formalisera samarbeten med
regionala näringslivsaktörer, t.ex. IDC
West, Connect Väst och Almi.
Utifrån kartläggning och analys utvecklas
en modell för stöd till revitalisering.
I samarbete med näringslivschefer och
regionala näringslivsaktörer för att
informera och sprida resultat.
Utifrån analys, kartläggning, horisontella
kriterier och uppsökande verksamhet
genomföra följande aktiviteter.
För företag med potential att revitaliseras
och redan revitaliserade företag. På
lokal/regional nivå eller utifrån bransch.
Stöd till företag i planerings- och
genomförandefas. Utgörs delvis av
projektgruppen och delvis av kommunens
näringslivschefer och näringslivsaktörers
insatser.
Utifrån resultaten i analysen av

Analys
Etablera formella
samarbeten med
näringslivsaktörer
Utveckling av en modell
för revitalisering
Uppsökande av företag
med revitaliseringspotential
Revitaliseringsprogrammet
- Skapande av nätverk
- Rådgivning

- Workshops
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Startdatum Slutdatum
2017-01-02 2017-12-31

Kostnad

2017-08-01 2018-06-30

700 000

2017-01-01 2017-06-30

75 000

2018-08-01 2019-12-31
2018-01-01 2018-12-31

400 000

2019-01-01 2019-12-31

900 000

2019-01-01 2019-12-31

150 000

2019-01-01 2019-12-31

500 000

2019-01-01 -

250 000

550 000

500 000
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Aktivitet

Beskrivning
framgångsfaktorer och hinder. Utifrån
utmaningar och case som genomförs
tillsammans med företagsledare.

Extern kommunikation
och resultatspridning
Presentationer för
företag och andra
intressenter
Skriftliga
resultatrapporter
Kommunikation med
media
Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete

Presentera projektet på företagsträffar,
inför kommunledningar och
näringslivsråd. Samla in feedback.
Årliga rapporter son inkluderar t.ex.
kartläggning, framgångsfaktorer,
aktiviteter och resultat.
Kontinuerlig kommunikation med media
genom Högskolan i Skövdes
kommunikatörer.
Skriftlig rapport med uppföljnings- och
utvärderings-samtal med projektets
samarbetspartners samt finansiärer.
Utvärdera och färdigställa slutrapport,
samt sammanfatta resultat och lärdomar.

Startdatum Slutdatum
2019-12-31

Kostnad

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

465 000

2017-10-01 2019-12-31

200 000

2017-01-01 2019-12-31

15 000

2017-10-01 2019-12-31

100 000

2020-01-01 2020-04-30

0

250 000

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
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Värde
20
20
20

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

2017
681 700
30 000

2018
681 700
30 000

2019
681 700
30 000

35 000
485 480
1 232 180
1 232 180

35 000
485 480
1 232 180
1 232 180

35 000
485 480
1 232 180
1 232 180

2017

2018

2020
0
0

Totalt
2 045 100
90 000

0
0
0
0

105 000
1 456 440
3 696 540
3 696 540

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Skaraborgs Kommunalförbund
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering
Total summa medfinansiering

2019

2020

Totalt

500 000
500 000
500 000

500 000
500 000
500 000

500 000
500 000
500 000

0
0
0

1 500 000
1 500 000
1 500 000

266 666
266 666
266 666
766 666

266 667
266 667
266 667
766 666

266 667
266 667
266 667
766 666

0
0
0
0

800 000
800 000
800 000
2 300 000

2017
465 514

2018
465 513

2019
465 513

0

Totalt
1 396 540

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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37.78%
37.78%
40.58%
21.64%

2020

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Bilaga 13
1(1)

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Ärendelista ERUF, Insatsområde 3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Ärendenummer
1

Dnr /
TVV

Stödsökande/Projektnamn

20201172 Alexanderssoninstitutet / SolREG
Halland

Summa

Sökt belopp
SEK
1 308 513

1 308 513

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet SolReg har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (8 poäng). Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. SolReg uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (70%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Projekt: SolReg Halland
Sökande organisation: Alexanderssoninstitutet

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
4 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (8)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

4 (11)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

7 (8)

Allmän bedömning

4 (4)

Ärendenummer 1

Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
SolReg Halland
Sökande organisation
Programområde
Ärende-ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare
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Alexanderssoninstitutet
Västsverige
20201172
2016:2
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Samverkansprojekt
2017-01-01 – 2020-04-30
Halland
Laholm, Kungsbacka, Hylte, Varberg, Falkenberg,
Halmstad
1 308 513
1 605 823
356 940
3 271 276
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets syfte är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom
att bättre tillvarata den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen. Det innefattar
exempelvis utveckling av affärs- och finansieringsmodeller i samverkan mellan olika delar av
värdekedjan och mellan olika branscher. Workshops, möten och coachning av företag ska
resultera i utvecklade och validerade solenergilösningar redo för kommersiellt bruk. Projektet
har också insatser för att öka beställarkompetensen och ska etablera ett samverkansforum för
solenergi, som efter projektslut ska tas vidare av Energi och Miljöcentrum. På lång sikt ska
projektet SolReg Halland bidra till att solenergi beaktas och övervägs som en integrerad del vid
en majoritet av nybyggnationer och renoveringar i Halland.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrad i regionen
och i näringslivet i Halland. Projektet är baserat på näringslivets behov och det finns en tydlig
problemställning med fokuserade aktiviteter för att uppnå målsättningarna och en plan för hur
resultat ska användas efter projektslut. Projektet har en bred omvärldsbevakning och
samarbetar med andra aktörer utanför regionen, exempelvis Hållbar Utveckling Väst som har
drivit likande insatser i Västra Götaland. Projektet kompletterar den regionalfondsfinansierade
insatsen Arena för Grön Tillväxt. Det finns en integrering av de horisontella kriterierna miljö och
jämställdhet. Sökande organisation bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska
förmågan att genomföra projektet. Det finns inte direkt koppling till EU:s Östersjöstrategi.

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

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0
Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
X

2

3

X
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0
Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 12
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Energi- och Miljöcentrum i Varberg

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Teknik och kunskap finns idag för en snabb utbyggnad av solenergisystem i samhället. Trots
detta sker inte utbyggnaden så snabbt som den borde och solenergin står fortfarande för
försumbara 0,1 % av den svenska elkonsumtionen. Alexandersoninstitutet (AI) samt Energi- och
miljöcentrum (EMC) har tillsammans med näringslivet i Halland identifierat två flaskhalsar som
bromsar utvecklingen inom solenergibranschen. Den första flaskhalsen är att det krävs nya
affärsmodeller för att nå ut till nya kunder och målgrupper, dessa modeller går från dagens
produktfokus till ett mer användarcentrerat fokus. Den andra flaskhalsen är att det är för låg
nivå på beställarkompetens och kunskap om solenergi bland potentiella kunder,
samarbetspartner och nya målgrupper, denna nivå måste höjas. Projektet är en fördjupad
satsning och utveckling av ett tidigare löst sammanhållet samarbete inom solenergi mellan
projektaktörerna och solenergibranschen i Halland. Ur detta samarbete har behovet och
efterfrågan på en fördjupad satsning växt fram från både projektaktörerna och det regionala
näringslivet inom samhällsbyggnadssektorn.
Marknadsförutsättningarna för genomförandet av projektet är mycket goda då
solenergibranschen är en bransch i snabb utveckling med goda framtidsutsikter. Branschen
består fortfarande till största delen av mikro- och småföretag vilket gör att det finns ett stort
behov från branschens sida att samordna utvecklingsinsatser. Vidare finns det på marknaden för
solenergi ett stort behov av att gå från produktcentrerade affärsmodeller till användarcentrerade affärsmodeller. Här har projektet goda möjligheter att bidra till en utveckling av
marknaden. Resultaten i projekten är generellt tillämpbara vilket gör att framtagna modeller
och kunskaper i projektet lätt kan spridas och tillämpas i andra delar av Sverige och Europa.
Högt på agendan i solenergibranschen är just nu den nya energiskatten som gäller från och med
1 juli 2016 där företag och organisationer är skyldiga att betala energiskatt på egenanvändning
om de har solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt som överstiger 255 kW. Skatten
utgör en stor utmaning för branschen och har minskat investeringsviljan från stora
organisationer såsom kommuner och fastighetsbolag som vill undvika att passera 255 kW
gränsen för att slippa betala skatt på sin egenanvändning. Både leverantörssidan och
beställarsidan måste hantera denna nya verklighet genom att hitta nya vägar att stärka
investeringskalkylen. Projektet ligger bra i tid för att stötta både leverantörssidan och
beställarsidan i omställningen till de nya reglerna.
Horisontella kriterier
Energibranschen är traditionellt mansdominerad. En pågående strukturomvandling gör att detta
sakta börjar luckras upp och allt fler kvinnor finns i energisektorn och når dessutom
toppositionerna. Det är dock fortfarande främst männen som syns när energibranschen ska
representeras. Projektet kommer arbeta aktivt med jämställdhet i analyser, kommunikation och
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aktiviteter genom bland annat obligatoriska inslag i affärsutvecklingsprocessen och
kunskapstillförsel om jämställdhet till referensmaterial och upphandlingsunderlag vid köp av
solenergi.
Projektet kommer även arbeta aktivt med det horisontella kriteriet bättre miljö.
Solenergibranschen är en positiv kraft i klimatfrågan som bidrar till minskade utsläpp och en
övergång från fossila till förnybara bränslen. Branschen är dock resursintensiv och det är viktigt
att lyfta även andra miljö- och hållbarhetsfrågor. Projektet kommer att arbeta aktivt med
miljöfrågor i analyser, kommunikation och aktiviteter. Särskilt viktigt är kunskapstillförsel om
Life Cycle Cost (LCC) och Levelized Cost of Electricity (LCOE).

Omvärld och samverkan
Den partiöverskridande Energiöverenskommelsen har satt upp målet om 100 % förnybar
elproduktion till 2040. För att uppnå detta mål är det viktigt med holistiskt systemperspektiv,
där olika förnybara elproduktionskällor kombineras för att tillsammans skapa ett robust och
tillförlitligt energisystem. Solenergin är en viktig pusselbit i detta framtida system.
Solenergimarknaden är dock fortfarande en omogen marknad med stor förbättringspotential.
Detta projekts insatser för att stärka solenergimarknaden med nya affärs- och
finansieringsmodeller samt förbättrad beställarkompetens är därmed en insats som stärker
solenergin. Det är en pusselbit i ett framtida system med 100 % förnybar elproduktion.
Projektets omvärldsanalys är kontinuerligt pågående och väl grundad såväl i lagar och regelverk
som i branschen på regional, nationell och global nivå. AI samt EMC har under flera år haft
kontinuerliga branschträffar med solenergibranschen i Halland. Det är ur dessa träffar idéerna
till projektet har fötts. Det finns en löpande bevakning av regelverk, lagstiftning och branschens
konjunktur via branschorganisationer såsom Solenergi Sverige och SolarPower Europe samt via
International Energy Agency:s solenergiprogram PVPS. I utvecklingen av projektet har EU
Sustainable Energy Week och Solelmässan besökts för att samla information och idéer samt
knyta kontakter.
Genom omvärldsanalys har andra initiativ som arbetar med att stärka solenergins roll
identifierats. Följande tre initiativ ses som viktiga att samverka med och lära sig av tidigare
resultat.
- Hållbar Utveckling Väst, drev tidigare projektet Sol-i-väst i Västra Götalandsregionen och
kommer starta en uppföljare. Det finns god samverkan och kontinuerligt utbyte av information
- Regionalfondsprojektet Framtidens solel i Östra Mellansverige arbetar med att stärka
solenergins roll i just Östra Mellansverige. Det finns god kontakt med projektet och målet är att
kontinuerligt utbyta information med dem.
- I Skåne drivs sedan flera år tillbaka initiativet Solar Region Skåne. Detta är en viktig inspiration
för SolReg Halland. Flera företag i Halland har efterfrågat liknande insatser och projektet
bevakas.
Samverkan mellan forskningsaktörer och företag sker efter behov där det behövs för att
vidareutveckla eller testa företagens affärsmodeller, produkter och installationer. Projektets roll
i detta är att skapa en mötesplats där företag och forskningsaktörer kan mötas. Projektet skall
även proaktivt agera facilitator och se till att rätt behov matchas med rätt forskningsaktörer. SP
Borås, Högskolan i Halmstad och Chalmers har uttryckt intresse av att delta i projektet.
SolReg Halland kommer att samverka med två andra projekt som projektaktörerna är
involverade i.
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- AI är med i Interreg-projektet (Interreg Kattegatt-Skagerak) Green Building A-Z som handlar
om att stärka beställarkompetenser för hållbart byggande. Solenergi kan vara en del av att bygga
hållbart och det finns möjlighet till goda synergier mellan projekten.
- EMC är med i regionalfondsprojektet Arena Gröna Tillväxt som handlar om att stärka
bioenergin och de gröna näringarnas konkurrenskraft i Halland. För att bygga ett framtida
förnybart energisystem enligt regeringens mål är en kombination av förnybara energikällor
nödvändigt. Att samverka mellan dessa två projekt ger möjlighet till goda synergier.
Båda samverkansparterna har bred erfarenhet av att arbeta med EU-finansierade projekt.
Rutiner finns upparbetade för att säkerställa att EU:s medverkan kommuniceras. Som
projektledande organisation ansvarar AI för att kontrollera att riktlinjerna följs.

Koppling till det regionala näringslivet
Projektet SolReg Halland utgår från det regionala näringslivets behov. Projektet har växt fram ur
ett tydligt identifierat behov och en efterfrågan på samlade insatser och ett samverkansforum
där branschen kan samverka kring nya affärsmodeller och marknadsutveckling. Genom
utveckling av nya affärsmodeller, förbättrad beställarkompetens och ökad samverkan kring
solenergi bidrar projektet till en stärkt kapacitet för marknadsdriven utbyggnad av
produktionen av förnybar energi från solenergi.
Alexandersoninstitutet driver i dagsläget tillsammans med EMC ett nätverk för solenergi i
Halland. Nätverket syftar till att stärka solenergibranschen i regionen samt att identifiera
utmaningar/problem och arbeta för att hitta gemensamma lösningar på dessa. Tillsammans
med de deltagande företagen i solenerginätverket har två huvudproblem identifierats.
1) Solenergibranschen är i behov av nya affärs- och finansieringsmodeller. Teknik och kunskap
finns idag för en bred spridning av solenergisystem. Affärs- och finansieringsmodellerna har
dock inte utvecklats i takt med tekniken. Därför ingår det i projektet att arbeta med nya
affärsmodeller för en bredare spridning och användning av solenergisystem i samhället.
2) Solenergisystem utvecklas i mycket snabb takt, kunskapen om vad som faktiskt är möjligt
genom solenergi är oftast mycket låg hos potentiella köpare såsom byggbranschen,
samhällsbyggnadsbranschen och i offentlig sektor. Projekt kommer därför arbeta med att höja
beställarkompetensen hos nya och befintliga målgrupper och beställaraktörer.
Genom att ta sig an dessa två utmaningar ska projektet stärka och stimulera
solenergimarknaden med åtgärder för förbättringar både från market push- och market pullperspektivet.

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

Mål och resultat
Mål
Projektets syfte är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom
att bättre tillvarata och exploatera den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen.
Projektets övergripande mål är att;
- Utveckla och testa nya skalbara affärsmodeller för solenergi i en samhällsbyggnadskontext.
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- Stärka beställarkompetensen för solenergi både inom offentlig och privat sektor.
- Etablera samverkansforum för solenergi i Halland, en gemensam plattform för affärsutveckling
och marknadsutveckling inom solenergi.
- Skapa nya samarbeten mellan aktörer i olika branscher som syftar till att hitta nya
tillämpningar av solenergi och stärka solenergins marknadsposition.

Målgrupper
Projektet har två huvudsakliga målgrupper.
Primär målgrupp är det regionala näringslivet med fokus på företag som på olika sätt har
koppling till solenergibranschen. Detta kan vara företag som arbetar direkt med energi och
solenergi. Det kan även vara företag som på annat sätt kan inkludera solenergi i sina
affärsmodeller såsom exempelvis företag inom byggbranschen och samhällsbyggnadssektorn.
Sekundär målgrupp är potentiella beställare av solenergisystem både inom offentlig sektor och
privat sektor.

Förväntat resultat vid projektavslut
Vid projektets slut skall följande resultat ha uppnåtts;
- Ett halländskt samverkansforum för solenergi är etablerat och har förpackats som ett
varumärke som efter projektet drivs vidare i regi av EMC.
- Nya affärs-/finansieringsmodeller för solenergilösningar är utvecklade och validerade och redo
för kommersiellt bruk.
- Potentiella beställare av solenergi har genom solenerginätverket tillgång till upphandlingsstöd
och metoder för att beakta solenergi i framtida beställningar.

Förväntade effekter på lång sikt
På lång sikt skall projektet SolReg Halland bidra till att solenergi beaktas och övervägs som en
integrerad del vid en majoritet av nybyggnationer och renoveringar i Halland.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Alexandersoninstitutet (AI) är en del av Campus Varberg och ingår i kommunstyrelsens
förvaltning i Varbergs kommun. Alexandersoninstitutet är en projektplattform med uppdrag att
driva projektsatsningar som stärker konkurrenskraften för näringslivet i Halland.
Alexandersoninstitutet 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.
Energi- och miljöcentrum (EMC) är ett regionalt näringslivsnätverk med runt 140 medlemmar
som arbetar med att samordna och stärka sina medlemmars hållbarhetsarbete. EMC driver
projektsatsningar inom områden som efterfrågas av medlemmarna. Projekten avgränsas genom
separat budget med separat redovisning, separata mål med separat styrning samt personal som
avsätts till projektet.
Projektorganisationen består av projektägaren AI samt samverkansparten EMC. Projektägaren
genomför övergripande projektledning, administration och projektkommunikation. AI ansvarar
också för att planera och samordna projektets aktiviteter och upphandlingar knutna till dessa. AI
ansvarar för rapportering till Tillväxtverket och övriga medfinansiärer. Projektägaren har stor
erfarenhet av att driva såväl regionala som internationella utvecklingsprojekt med EU-
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finansiering, i flera av dessa med rollen som projektägare.
Samverkanspartnern EMC ansvarar för planering av aktiviteter i projektet med särskilt fokus på
de aktiviteter som är knutna till företag. Som regionalt företagsnätverk med över 140
medlemmar har nätverket goda relationer med Hallands näringsliv och därmed bästa
förutsättningar att planera aktiviteter utefter företagens behov. EMC ansvarar även för att
paketera projektsatsningen i projektet som en särskild satsning inom nätverket där målet är att
etablera SolReg Halland som ett livskraftigt initiativ även efter projekttidens slut.
Utvärderingen kommer ske delvis internt i projektgruppen delvis med hjälp av extern
kompetens. I den interna utvärderingen ingår:
-Uppföljning av genomförda aktiviteter
-Uppföljning av projektindikatorer
-Utvärdering av genomförande, resultat och måluppföljning
Den interna uppföljningen och utvärderingen kommer att kompletteras med ett löpande arbete
med en extern referensgrupp som arbetar med måluppföljning och bidrar med sakkunskap.
Gruppen kommer bestå av 3-5 personer, med jämn fördelning mellan män och kvinnor och
diversifierad bakgrund från akademi, näringsliv, offentlig sektor och
marknadsföring/kommunikation. Träffarna kommer att dokumenteras skriftligen, med en
återkommande obligatorisk punkt om projektets genomförande, resultat och måluppföljning.

Arbetssätt
Projektet är designat så att det skall stärka solenergimarknaden både från ett leverantörs- och
beställarperspektiv. För att åstadkomma detta är mål uppsatta som skall stärka båda dessa
sidor. Målen skall uppnås genom att genomföra utvecklingsinsatser i form av analyser,
nätverksaktiviteter, kunskapsaktiviteter samt program/workshops för konceptutveckling inom
affärsutveckling och ökad beställarkompetens.
Analyser:
Tre analyser kommer genomföras för att uppnår projektets mål (i) nulägesanalys, (ii) analys av
målgrupper, användarbehov och nya affärsmodeller samt (iii) acceptansundersökning av
solenergi i samhället.
Nätverksaktiviteter:
Nätverksaktiviteter är en möjlighet för leverantörer och beställare som på olika sätt är kopplade
till solenergibranschen att utbyta erfarenheter kring branschens utveckling. Projektet skall
etablera ett samverkansforum för solenergi där både leverantörssidan och beställarsidan
erbjuds ett sammanhang att mötas och tillsammans driva branschen framåt. Det är en
fördjupning av ett tidigare löst sammanhållet nätverk för solenergi i Halland och blir en
gemensam plattform för affärsutveckling och marknadsutveckling inom solenergi i Halland.
Kunskapsaktiviteter:
Kunskapsaktiviteter syftar till att stärka solenergins roll i samhället. Detta genom att arbeta med
målgruppen potentiella beställare i de möjligheter som finns med solenergin. Varje termin
kommer projektet anordna ett halvdagsseminarium för kompetenshöjning kring solenergi. Med
koppling till de ämnen som avhandlas på seminarierna samt kring efterfrågan från beställare
kommer det tas fram referensmaterial och upphandlingsunderlag som beställare kan använda i
sitt arbete.
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Moduler för konceptutveckling:
I dessa moduler sker ett processbaserat arbete för att hitta nya kommersiella lösningar,
affärsmodeller och finansieringsmodeller för produkter och tjänster kopplat till
solenergibranschen. Projektet kommer utveckla affärsmodeller i samverkan med företag och
organisationer, med business model canvas som grund, som kompletterats med dimensionerna
jämställdhet och bättre miljö.
Ett bestående resultat efter projekttiden är av största vikt för projektet. För att uppnå detta skall
projektet etablera ett samverkansforum för solenergi som blir en naturlig kontaktpunkt för
företag och organisationer som vill nätverka och inhämta kunskap kring solenergi.
Organisatoriskt skall detta samverkansforum ligga under EMC, där det också kommer ha
möjlighet att leva vidare efter projekttidens slut.
Projektet är ett samverkansprojekt där projektaktörerna kommer att arbeta nära varandra för
att uppfylla projektets mål. Som projektledare bär Alexandersoninstitutet det övergripande
ansvaret för avstämningar och uppföljningar under projektets gång. Samarbetet inom projektet
underlättas av att båda projektaktörerna har kontor på Campus Varberg.
För att åstadkomma en jämn könsfördelning i projektaktiviteterna finns följande mål kring
representation. Målen kommer följas upp löpande och riktade insatser kommer genomföras om
uppföljningen visar på ojämn fördelning. Målen är:
-En 40-60% fördelning av kvinnor och män bland deltagarna.
-En 40-60% fördelning av kvinnor och män som föreläsare/processledare/moderatorer.
-En 40-60% fördelning av kvinnor och män som deltagare på eventen.
-Likvärdigt utrymme (40-60%) i talarsammanhang, på möten etc.
-Projekt-/styr- och referensgrupper har en jämn fördelning (40-60%) av kvinnor och män.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Market Push - Affärsoch finansieringsmodeller

Ta fram nya affärs- och finansieringsmodeller. Analyser och utveckling av
målgrupper, aktörssamarbeten,
affärsmodeller och finansieringsmodeller i
olika delar av värdekedjan. Inkluderar
moment runt jämställdhet och miljö.
Skapa en baseline för affärsmodeller och
finansieringsformer.
Undersöka t.ex. nya målgrupper (kunder
och investerare) och vilka affärsmodeller
som krävs för att nå dessa.

- Nulägesbeskrivning
- Analys av
målgrupper,
användarbehov och
nya affärsmodeller
- Affärsmodellering
och pilottester

Market Pull Marknadsutveckling
och beställarkompetens
- Nätverk med
beställare
- Seminarier och
referensmaterial för
kompetenshöjning
- Acceptansundersökning av
solenergi i samhället
Samverkansforum
SolReg Halland

Extern
kommunikation och
resultatspridning
- Kommunikationsplan
- Extern
kommunikation
Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete
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Startdatum Slutdatum
2017-01-02 2019-12-31

Kostnad

2017-01-02 2017-06-30
2017-01-02 2017-11-30

126 137

Utveckla och testa nya affärsmodeller.
Processledning och coachning för enskilda
företag eller i grupp för att skapa
gemensamma erbjudanden. Studiebesök.
Horisontella kriterier integreras.
Marknadsutveckling genom att öka
kunskapen, minska trösklarna och att höja
beställarkompetensen hos nya och
befintliga målgrupper och beställaraktörer.
Erfarenhetsutbyten, processtöd och
studiebesök.
Halvdagsseminarier på t.ex. tema
byggnadsregler, skatteregler och
beräkningsmodeller för finansiering.
Resulterar i öppet referensmaterial.
Undersöka vilka faktorer som påverkar
samhällets inställning till solenergi och
undersöka hinder för bygglov.
Etablera gemensamt forum för
affärsutveckling och marknadsutveckling
inom solenergi. Skapa struktur för
omvärldsbevakning, marknadsanalys och
samverkan, nationellt och internationellt.
Upprätta kommunikationsplan och arbeta
utifrån de horisontella kriterierna.

2017-01-02 2019-12-31

832 502

2017-01-02 2019-12-31

1 054 775

2017-01-02 2019-12-31
2017-01-02 2019-12-31

131 847

2017-01-02 2017-12-29

263 394

2017-01-02 2019-12-31

383 601

2017-01-02 2019-12-31

329 301

Utveckla kommunikationsplan under
projektets första månader.
Genom bland annat partnernas
webbplatser, social media, tryckt
information och slutkonferens.
Intern utvärdering och extern
referensgrupp.
Samla in och sprida resultat, utvärdera och
slutrapportera.

2017-01-02 2019-12-31
2017-01-02 2019-12-31

82 041

2017-01-02 2020-04-30
2019-12-31 2020-04-30

280 301

Tillväxtverket

1 084 775

126 137

659 234

247 260

123 521
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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 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 faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2017
322 480
427 000
37 347
206 653
993 480
993 480

2018
515 968
292 000
38 200
330 643
1 176 811
1 176 811

2019
376 192
322 000
38 200
241 072
977 464
977 464

2020
75 280
0
0
48 241
123 521
123 521

Totalt
1 289 920
1 041 000
113 747
826 609
3 271 276
3 271 276

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
Varbergs kommun
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering
Privat kontantfinansiering
Energi- och miljöcentrum
Total privat kontantfinansiering
Total privat finansiering
Total summa medfinansiering

2017

2018

2019

2020

Totalt

298 043
179 064
477 107
477 107

353 043
234 063
587 106
587 106

293 239
174 259
467 498
467 498

37 056
37 056
74 112
74 112

981 381
624 442
1 605 823
1 605 823

118 980
118 980
118 980
596 087

118 980
118 980
118 980
706 086

118 980
118 980
118 980
586 478

0
0
0
74 112

356 940
356 940
356 940
1 962 763

2017
397 393

2018
470 725

2019
390 986

2020
49 409

Totalt
1 308 513

Stöd
Finansiering
EU-medel

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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40.00%
40.00%
49.09%
10.91%

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Bilaga 14
1

Ärendelista ERUF
-inom den integrerade sektorsövergripande planen för territoriella investeringar i Göteborg
Ärendenummer

Dnr /
TVV

Insatsområde

1

20201187

3

Sökande/Projektnamn Sökt belopp
SEK
Business Region
Göteborg AB /
Stadslandet Göteborg
Summa

12 710 904

12 710 904

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet Stadslandet Göteborg har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (13 poäng). Projektet
överensstämmer med den integrerade sektorsövergripande planen för territoriella investeringar i
Göteborg.

Ärendenummer 1
version 1.0 160222

Underlag för prioritering
Stadslandet Göteborg
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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Business Region Göteborg AB
Västsverige
20201187
2016:2
Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
Främja forskning och innovation i samt
tillämpning av koldioxidsnål teknik
Samverkansprojekt
2017-01-01 – 2020-04-30
Västra Götaland
Göteborg
12 710 904
18 928 114
138 251
31 777 269
Thanos Pinakas
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Ansökan tar avstamp i erfarenheter och resultat från regionalfondsprojektet Utveckling Nordost
2011-2013. Samverkansprojektet har som mål att skapa förutsättningar för grön innovation och
affärsutveckling mellan stad och land. Fyra lokala nav i Angered och på Norra Hisingen utgör
basen för samverkan mellan stad, näringsliv, invånare, föreningsliv och akademi. I fem
testbäddar prövas, tillsammans med akademin, nya angreppssätt för att stärka förmågan att
ställa om till en mer koldioxidsnål stad kopplat till livsmedel, logistik, destination och
affärsmodeller.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål, utgår från den
sektorsövergripande integrerade planen för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 och
berör flera av regionens styrkeområden. Projektet har vissa styrkor, en av dessa är att
satsningen samordnas parallellt med projekt inom landsbygdsfonden och socialfonden. Även
fokuset på ett utvecklat internationellt samarbete är värt att nämna. Det finns en uttalad avsikt
att verksamheten ska drivas vidare i bestående former även efter projektavslut, något som
bäddar gott när det kommer till projektets långsiktighet. När det kommer till de egentliga
effekterna för näringslivet samt efterfrågan från företagen för en del av de föreslagna insatserna,
råder dock en viss oklarhet. Trots komplexiteten i projektupplägget, bedöms det att sökande
organisationen har 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
Χ

2

3

Χ
X
X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 13
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Göteborgs kommun
Coompanion Göteborgsregionen Ek. För.

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Det som tidigare setts som en baksida av staden har i förberedande projekt, studier och arbete
(regionalfondsprojektet Utveckling Nordost 2011-2013 och Förstudie Stadslandet) visat sig
kunna ha betydande möjligheter att bli framtidsområden för hållbar utveckling och grön
affärsutveckling. Urbana områden placerade på landsbygden med betydande naturresurser runt
om i form av skogar, jordbruks- och kulturlandskap utgör en stor potential i Göteborgs norra
stadsdelar. Potentialen finns inte bara i form av rekreation och upplevelser, utan också för nya
former av koldioxidsnål ekonomi och innovativ affärsutveckling.
Göteborg är en socioekonomiskt segregerad stad, vilket avspeglar sig i stora skillnader i
medborgarnas hälsa och livsvillkor. Göteborgs norra stadsdelar har stora behov av en stärkt
ekonomisk och social utveckling för att öka graden av självförsörjning och bryta negativa
mönster som leder till ännu djupare delning av staden.
Tidigare arbete visar att det finns behov av ett mer utvecklat och långsiktigt samarbete mellan
stad, peri-urbana områden och landsbygd för en ekonomisk utveckling och affärsutveckling som
också stärker den ekologiska och sociala hållbarheten. Speciellt gäller detta primärområden med
en stor andel utrikesfödda invånare. Behovet av minskade utsläpp av koldioxid, en hållbar
stadsutveckling, inkludering i en segregerad stad och en mer ekologiskt hållbar stadsutveckling
ska snarare ses som en möjlighet för ekonomisk utveckling än som hinder för utveckling.
Projektet vill nyttja dessa utmaningar som en drivkraft för arbete. Invånarna, som har sitt
ursprung, kunskap och erfarenheter från alla delar av världen ska inkluderas i projektet, som
därmed resulterar i hållbar utveckling i alla tre hållbarhetsaspekter: ekonomisk, miljömässig och
social.
Göteborg ska, enligt stadens budget 2017, vara en hållbar och grön innovationsstad med ökande
jobbtillväxt. Hållbara samhällsförbättrande innovationer ska utvecklas tillsammans med
näringsliv och akademi. Göteborg ska också minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en
hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. I detta ingår minskad klimatpåverkan från
näringsliv, offentlig förvaltning och invånare, t.ex. från livsmedel, inköp av resurskrävande
varor, avfall, och transporter. Stadslandet Göteborg kommer genom sin gränsöverskridande
samverkan och metodutveckling i nav och testbäddar att bidra till att staden uppfyller dessa
mål.
Det föreslagna projektet har vuxit fram ur en bred förankringsprocess i Göteborgs Stad. I den
sektorsövergripande integrerade planen för hållbar stadsutveckling efterfrågas en ökad
samverkan mellan medborgare, näringsliv, idéburen sektor, offentliga aktörer samt akademi.
Syftet är att stärka den gemensamma förmågan att utveckla och tillämpa koldioxidsnåla
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produkter, tjänster och lösningar samt att förbättra den inomregionala balansen i staden och
sambandet mellan stad och land.

Omvärld och samverkan
I samband med arbetet med Förstudien Stadslandet Göteborg och i övriga förberedelser för
projektet har området med hållbar stadsutveckling ständigt bevakats av projektägaren Business
Region Göteborg, BRG. Stadslandet existerar inte som en solitär, utan utgör del av en grupp av
tre regionalfondsfinansierade insatser som Göteborgs Stad genomför för hållbar
stadsutveckling. De båda andra projekten är One Stop Future Shop (OSFS) och Göteborg som
testarena för tillväxt i små och medelstora företag (GTSMF).
Med projekt OSFS kommer samverkan att ske genom att projektledningarna träffas regelbundet
för att integrera, koordinera och lära av varandras processer. OSFS erfarenhet av
företagsrådgivning för olika branscher och på olika språk kan komma att bli en värdefull resurs i
naven. Eventuellt kan vissa utåtriktade aktiviteter, såsom inspirationsföreläsningar, samordnas
projekten emellan.
GTSMF har delvis överlappande målsättningar med Stadslandet Göteborg, exempelvis att stödja
små och medelstora företag (SMF) att förverkliga affärsidéer och innovationer. Projekten
kommer att samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter, främst inom utveckling av
innovationer. SMF kopplade till Stadslandet kan komma att få stöd i den innovationssluss med
idégenerering och urval, test, demo och utvärdering, som GTSMF kommer att utveckla och
tillämpa.
Ett område längs Göta Älv som bl.a. inkluderar Göteborgs Stad och dess norra stadsdelar utgör
ett geografiskt område som stöttas med finansiering från de europeiska strukturfonderna i ett
projekt med s.k. Lokalt ledd utveckling med leadermetoden (LLU). Då området och inriktningen
på projektet delvis sammanfaller (lokal hållbar affärsutveckling, minskad segregation och ökat
småföretagande) med Stadslandet, kommer ett samarbete projekten emellan att formaliseras.
Erfarenhetsutbyte genom gemensamma workshops och eventuellt deltagande i navens
aktiviteter av representanter från LLU-projektet kommer att genomföras.
Arbetet inom det socialfondsfinansierade projektet Lärandets Torg i Hammarkullen (ESF)
kommer att kopplas till Stadslandet. ESF har bl.a. som mål att utveckla nya metoder och ny
kunskap för kompetensförsörjning och breddad rekrytering till högre studier, med Göteborgs
universitet och Chalmers som projektpartners. De naturliga kopplingarna projekten emellan är
Nav Hammarkullen och Forskningsforum Stadslandet. Interaktion kommer att ske genom att
aktörer från ESF kommer att bjudas in till navets aktiviteter, som den akademiska komponenten,
och Forskningsforum kommer ha en särskild aktivitet för att utveckla nya projekt inom periurban stadsutveckling, i samarbete med personer från ESF.
Internationell samverkan kommer ske genom ett nyetablerat samarbete med den tyska staden
Hannover. Därigenom kommer resultat spridas till andra europeiska städer, även via Göteborgs
Stads Brysselkontor.
ITI, integrerade territoriella investeringar, är ett nytt verktyg för EU att fördela strukturfonder
mer sammanhållande, vilket har till effekt att Stadslandet har tydlig koppling till OSFS och
GTSMF. ITI öppnar även upp för kontakter och jämförelser med andra städer i EU. Göteborg är
dessutom engagerat i Eurocities, ett nätverk av europeiska städer för utbyte av kunskap,
erfarenheter och idéer inom hållbar stadsutveckling.
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Koppling till det regionala näringslivet
Projektägare BRG har som huvuduppgift att verka för att nya företag startas och befintliga
utvecklas. I detta ingår att främja koldioxidsnål affärsutveckling och startande av företag genom
olika lokala mobiliserande och stödjande aktiviteter. Det handlar likaså om att bredda och
intensifiera kontakterna mellan staden, näringslivet, akademin och andra aktörer för samverkan
inom områdena innovation, företagsklimat, sysselsättning, kompetensförsörjning samt social
och ekologisk hållbarhet.
Projektet ligger också i linje med BRG:s breddade fokus från enbart klimatpåverkan till att både
gälla miljö- och klimatpåverkan för att näringslivet i Göteborgs stad och Göteborgsregionen ska
vara ledande i grön omställning. Inriktningen är att stärka konkurrenskraft, ny miljöteknik,
hållbara affärsmodeller, delandets ekonomi och cirkulär ekonomi. I detta arbete kommer
projektet lägga vikt vid Business Regions mål att också utveckla den europeiska och
internationella samverkan.
Projektägaren har alltså som huvuduppdrag att stödja näringslivsutvecklingen i hela
Göteborgsregionen, vilket kommer ge avtryck i Stadslandet. BRG arbetar genom att stödja nya
företag, utveckla befintliga företag och stödja hela branscher i deras utveckling. Stadslandet
kommer att dra nytta av all denna kompetens som finns hos projektägaren. I sitt dagliga arbete
möter BRG det västsvenska näringslivet och har därför en god kunskap om vad som efterfrågas.
Närproducerat och ekologiskt livsmedel har efterfrågats från bland annat Göteborgs
restaurangförening i många år och Stadslandet Göteborg kommer söka långsiktiga och stabila
lösningar för att möta denna efterfrågan.
Förstudie Stadslandet, som togs fram i det regionalfondsfinansierade projektet Utveckling
Nordost, har hållit en nära dialog med de lokala företagen bland annat för att identifiera behov
av exempelvis stöd och personella resurser.
Stadslandet Göteborg kommer arbeta med grön affärsutveckling riktad mot branscherna som
täcker hela kedjan från jord till bord: producenter, förädlingsledet, logistik och distribution,
marknadsföring, kommunikation och IT, handel och lokala marknader, food trucks och
restauranger och hotell, besöksnäring, avfalls- och återvinningsföretag m.m. Aktiviteter kommer
koncentreras till Göteborgs norra stadsdelar Angered och Norra Hisingen, men då avsättningen
för hållbara produkter även återfinns i stadens centrala delar finns flera involverade företag i
dessa stadsdelar. På så sätt kommer Stadslandet Göteborg att skapa bryggor mellan stad och
land.
Ovanstående företagsgrupper kommer att involveras i projekten på flera sätt:
- Öppna aktiviteter som arrangeras i naven. Exempelvis workshops syftande till lokalekonomisk
analys och utveckling med handlingsplaner.
- I lokala utvecklingsgrupper bestående av företag och föreningsliv för lokalt ledd utveckling,
med hjälp av strategier och handlingsplaner
- Testbäddarnas aktiviteter
- Uppsökande verksamhet från naven och hållbarhetsstrateger för att involvera och mobilisera
det lokala näringslivet
- Forskningsinstitut och kunskapsföretag kommer involveras genom att de deltar i
pentahelixsamarbetet i naven, i testbäddarnas aktiviteter samt erbjuds möjligheten att koppla
FoU-projekt till de test- och demomiljöer som naven kommer att utgöra.
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EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell.

Mål och resultat
Mål
Stadslandet Göteborg har som övergripande mål att utveckla test- och demonstrationsmiljöer,
naven, för en mer koldioxidsnål ekonomi och på så sätt skapa förutsättningar för grön
innovation och grön affärsutveckling mellan stad och land. Projektets aktiviteter ska stärka
Göteborgs Stads samlade förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle utifrån ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt perspektiv. Stadslandet Göteborg vill bidra till visionen om en stad som
är inkluderande, grön och dynamisk samt till visionen om att hela staden, genom att knyta ihop
stadens centrala och mer perifera stadsdelar.
Ett av projektens mål är att etablera fysiska nav och där bygga upp strukturer för ett pentahelixsamarbete mellan medborgare, lokalt föreningsliv, näringsliv, förvaltningar och
utbildningsinstitutioner/akademi. Stadslandet Göteborg ska ge förutsättningarna för att
utveckla nav som fysiska mötesplatser med ett mer strukturerat arbetssätt för att skapa bättre
möjligheter till fördjupad pentahelix-samverkan samt ökat lärande, kunskapsspridning och överföring. Målsättningen är att naven ska bli så livskraftiga att de fortsätter sin verksamhet
efter projektets slut.
De planerade testbäddarna har som målsättning att möta några av de miljörelaterade och sociala
utmaningar som Göteborg står inför och som delvis pekas ut explicit i Göteborgs Stads
Klimatstrategiska program. Testbäddarnas delmål är i) minskad klimatpåverkan i offentliga kök,
restauranger, handel och från invånare genom att utveckla och tillämpa en livsmedelsstrategi för
staden och undersöka möjligheter inom offentlig upphandling, ii) minskad klimatpåverkan
genom en tillämpad förstudie kring koldioxidsnål närlogistik iii) minskad klimatpåverkan
genom att göteborgarna väljer närbelägna semester- och rekreationsmål.
De horisontella perspektiven miljö och social hållbarhet i en bred bemärkelse är en del av
projektets kärna. Medskapandeprocesserna och stad-och-land-metoden, som arbetet i naven
kommer att utgå ifrån, är arbetsprocesser som till sin natur inkluderar människor och ger dem,
oavsett ursprung, kön och fysiska förutsättningar, möjlighet att utveckla sig själva, till exempel
inom de gröna näringarna. Arbetet i naven syftar till att öka deltagarnas förutsättningar till ett
gott liv och på så sätt bidra till att minska dagens skillnader i livsvillkor mellan stadens delar.
Dessa minskade sociala klyftor främjar folkhälsan och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Målgrupper
Projektets primära målgrupp är näringslivet, små och medelstora företag samt entreprenörer
för nyföretagande, men projektet kommer även att skapa mervärde för medborgare och
föreningsliv som är knutna till naven, de förvaltningar som medverkar som samverkansparter,
akademi och andra kunskapsleverantörer.
Stadslandet Göteborg kommer bland annat arbeta med grön affärsutveckling riktad mot
branscherna som täcker hela kedjan från jord till bord: livsmedelsproducenter, förädlingsledet,
logistik och distribution, marknadsföring, kommunikation och IT, handel och lokala marknader,
food trucks, restauranger och hotell, besöksnäring, avfall- och återvinningsföretag m.m. Företag
och entreprenörer från dessa branscher kommer erbjudas att medverka i projektet. Den
framväxande sektorn av sociala företag är en annan viktig målgrupp. Dessa företag drivs ofta
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med högt ställda ambitioner om att skapa socialt och ekologiskt hållbara städer och
experimenterar med nya affärsmodeller och organisationsformer.
De sekundära målgrupperna återfinns hos de parallella regionalfondsfinansierade projekt som
Göteborgs Stad driver (OSFS och GTSMF), som syftar till konkurrenskraftiga små och medelstora
företag och samverkan inom forskning och innovation. Stadslandet kommer samverka och
interagera med dessa projekt, både för att sprida de innovativa arbetsprocesser som kommer
nyttjas och utvecklas i projektet och för att lära av de arbetsmetoder som de båda övriga
projekten nyttjar. De sekundära målgrupperna inkluderar även Göteborgsregionens
Kommunalförbund (GR) och Västra Götalandsregionen. På nationell nivå ingår de myndigheter
som har i uppdrag att arbeta för hållbar stadsutveckling, t ex Boverket. På EU-nivå återfinns de
institutioner som arbetar för hållbar stadsutveckling ur olika perspektiv, exempelvis de periurbana frågorna. I ett nyetablerat samarbete med Hannover kommer dialog att föras,
erfarenheter utbytas och resultat och erfarenhet kommer spridas till andra städer, bl.a. via
Göteborgs Stads Brysselkontor.

Förväntat resultat vid projektavslut
Efter projektets slut ska följande ha uppnåtts:
1. En samverkan mellan stad, näringsliv, invånare, föreningsliv och akademi ska ha etablerats, i
syfte att hitta nya angreppssätt och utveckla ny kunskap som stärker förmågan att ställa om till
en mer koldioxidsnål stad.
2. Nya och öppna test- och demonstrationsmiljöer för andra projekt, som på olika sätt syftar till
hållbar stadsutveckling och grön affärsutveckling ska ha etablerats (naven).
3. Naven nyttjas som test- och demonstrationsmiljö för andra projekt.
4. En långsiktig och tillämpad livsmedelsstrategi för Göteborg har formulerats.
5. Nya former av ekosystembaserad besöksnäring har etablerats i staden.
6. En förstudie om utveckling av koldioxidsnåla närlogistiksystem för peri-urbana områden och
stadsnära landsbygd har genomförts.
7. Nya samverkans- och affärsmodeller för ekologiskt, närproducerat livsmedel att finna sin
marknad har utvecklats och demonstrerats.
8. En tillämpad analys av hur andelen ekologiskt och närproducerat livsmedel ska kunna
introduceras i stadens offentliga kök ska ha genomförts.

Förväntade effekter på lång sikt
Stadslandet Göteborg avser att på lång sikt ge nedanstående effekter:
- En mer koldioxidsnål ekonomi i Göteborg med omnejd, med mer cirkulära flöden.
- En förbättrad samverkan och bättre kommunikationsvägar, för varor och personer, mellan stad
och land.
- Starkare peri-urbana områden med högre grad av egenförsörjning genom starkare befintliga
företag och fler nystartade, hållbara företag.
- Bättre samspel mellan stad och landsbygd.
- Ökad konkurrenskraft, stabilitet och förmåga att möta morgondagens utmaningar hos de
involverade företagen.
- En närmare samverkan mellan akademi och offentlig förvaltning för cirkulära flöden med ökad
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
- Ett mer resurseffektivt och koldioxidsnålt bruk av kommunens naturresurser, exempelvis
grönytor och naturområden
- De utvecklade metoderna och arbetssätten sprids nationellt och internationellt och bidrar till
hållbar utveckling även på andra platser.
- Ett levande forskningsforum finns etablerat i Göteborgs norra stadsdelar.
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- Större inslag av närproducerat och ekologiskt livsmedel i stadens offentliga kök, handel och
restauranger.
- Större flöden av turister, både kort- och långväga ifrån, ska hitta till befintliga och utvecklade,
hållbara turistmål i Göteborgs norra stadsdelar.
- Högre kunskap om och möjlighet att tillämpa, de metoder för hållbar utveckling som nyttjas i
projektet, hos stadens tjänstemän

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Stadslandet Göteborg kommer att utföra arbetet i fyra s.k. nav, som är placerade i två av stadens
norra stadsdelar: Backa/Brunnsbo nav i SDF Norra Hisingen samt Hammarkullens,
Angered/Lärje och Bergum/Gunnilse nav i SDF Angered. Naven ska ses som en fysisk mötesplats
för aktiviteter som syftar till hållbar utveckling, men även en organisatorisk och administrativ
enhet. Naven utgör de test- och demonstrationsmiljöer och därmed den kontext som
testbäddarna verkar i.
Projektet kommer också att arbeta i s.k. testbäddar, delprojekt med egna tydliga målsättningar.
Arbetet med testbäddarna ska genomföras i och tillsammans med den pentahelix av personer
och organisationer som är knutna till naven (invånare, föreningar, offentliga företrädare,
näringsliv och akademi) och samordnat av projektets hållbarhetsstrateger (se närmare
beskrivning nedan) och processledare.
En styrgrupp bestående av en person från ledningsgruppen hos deltagande samverkansparter
kommer formas. Det är styrgruppens uppgift att säkerställa att projektet följer projektplanen
och göra bedömningar om, när och hur större justeringar i projektplanen behöver göras.
Styrgruppen är också ambassadörer för projektet och ansvarar för att säkerställa att projektet
får en god koppling till löpande verksamheter och andra viktiga sammanhang som kan gynna
projektet. BRG som projektägare är sammankallande för styrgruppen.
Projektet leds av en tudelad projektledarfunktion. Hos projektägaren BRG återfinns en resurs
som verkar som processledare och verksamhetsutvecklare. En projektledare anställs på heltid
av stadsdelsförvaltningen i Angered. Projektledningen ansvarar för projektets övergripande
framdrift enligt tidplan och budget och rapporterar till projektets styrgrupp.
Projektledningen kommer även att bestå av en controller, redan anställd hos BRG, och en
kommunikatör, anställd i SDF Angered. Controllern ansvarar för ekonomisk administration,
uppföljning, rapportering och redovisning. Kommunikatören ansvarar för extern
kommunikation och har ett delvis för intern kommunikation. En delprojektledare med ansvar
för FoU finns idag anställd hos BRG och kommer agera delprojektledare för Forskningsforum
och ingår i projektledningen. Där återfinns slutligen även tre stycken s.k. hållbarhetsstrateger,
HS, som anställs för projektet hos BRG, Miljöförvaltningen och SDF Norra Hisingen.
HS har en nyckelroll i projektet genom att dels ansvara för framdrift och leverans i testbäddarna,
i samarbete med samverkansparterna, och för verksamheten i naven, även det i samverkan. HS
har uppdraget att verka för lokalt medskapande och delaktighet i arbetet för den hållbara, lokala
utvecklingen i naven. Ett viktigt mål i detta är att bidra till interkulturell inkludering, bryta
segregation i staden och samt verka för jämlikhet och jämställdhet speciellt till gagn för kvinnors
entreprenörskap och företagande.
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Coompanion deltar i projektet med vägledning och rådgivning åt företag kring hållbart
företagande. Coompanion kommer främst agera i naven och i testbädden för nya affärsmodeller
inom handel och destinationsutveckling, tillsammans med BRG. Följande stadsdels- och
fackförvaltningar medverkar i Stadslandet Göteborg: SDF Norra Hisingen, SDF Angered, SDF
Östra Göteborg, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och
Stadsledningskontoret. Även Coompanion är samverkanspart.

Arbetssätt
Stadslandet Göteborg kommer att utföra det mesta av arbetet i fyra nav, som är placerade i två
av stadens norra stadsdelar, Norra Hisingen och Angered. Projekt Stadslandet kommer också att
arbeta i s.k. testbäddar, delprojekt med egna tydliga målsättningar. Arbetet med testbäddarna
ska genomföras av hållbarhetsstrategerna i samverkan med personer från fackförvaltningarna
och stadsdelsförvaltningarna samt tillsammans med de personer och organisationer som är
knutna till naven i den pentahelix-struktur som är central i projektet. Pentahelixsamarbetet
utgörs av medborgare, föreningsliv, offentlig förvaltning, näringsliv och akademi i samverkan.
Arbetet ska drivas av projektledningen och tre hållbarhetsstrateger, som har i uppdrag att
stärka arbetet i naven och testbäddarna.
Arbetet ska utföras i enlighet med fyra metoder: Stad-land-metoden (SLM),
Medskapandeprocesser (MeP), Lokal Ekonomisk Analys (LEA) samt Industriell Symbios (ISy).
Projektledning och samverkansparter kommer inledningsvis att lägga tid och resurser på att
förstå och kunna tillämpa dessa metoder för att därefter kunna applicera de två första i det
dagliga arbetet och identifiera behov av och initiera särskilda insatser av LEA och ISy vid behov.
Många personer från samverkansparterna kommer att arbeta i projektet på deltid, vilket
säkerställer en god koppling mellan projektet och stadens löpande verksamhet samt att den
kunskap och de resultat som skapas i projektet stannar i stadens förvaltning och kommer
stadens verksamhet tillgodo, även på sikt.
Hållbarhetsstrategerna kommer regelbundet, 2-4 gånger per månad, sammanstråla för att
kontinuerligt rapportera inbördes om progressen i testbäddar och händelseutvecklingen i
naven. Stor del av tiden kommer strategerna dock lägga på arbete i de olika naven, utifrån
ansvarsområden och behov av resursförstärkning i testbäddarna. De gröna aspekterna i
projektet genomsyrar projektet då den ekologiska hållbarheten står i fokus i samtliga aktiviteter.
Målsättningen är att gröna företag ska skapas och stärkas och att hållbara affärer ska utvecklas.
Området som är i fokus, Göteborgs norra stadsdelar, har sina största utmaningar i att
befolkningen inte är i sysselsättning och att klyftan mot stadens centrala delar hela tiden växer. I
Stadslandet Göteborg kommer personer, organisationer, offentliga företrädare, företag och
akademi att samverka för att hitta nya angreppssätt och utveckla ny kunskap som stärker
förmågan att ställa om till en mer koldioxidsnål stad. Genom att placera projektet i just de norra
stadsdelarna kommer projektet bidra till nya arbetssätt för att utveckla och tillämpa
koldioxidsnåla produkter, tjänster och lösningar inom hållbar stadsutveckling och livsmedel och
ett förbättrat samspel mellan stad och land.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Projektledning

Projektledaren/processledare/controller/
kommunikatör/projektledare med ansvar
för FoU/tre hållbarhetsstrateger
1 Backa Brunnsbo Nav, 2 Hammarkullens
Nav, 3 Angered/Lärje Nav, 4 Bergum
Gunnilse Nav
1. Tillämpad Livsmedelsstrategi för
Göteborg, 2. Ekologiskt och närproducerat
i offentliga kök, 3. Klimatsmart logistik och
eltransportfordon, 4. Hotell, handel och
restaurang i nya affärsmodeller, 5.
Ekosystembaserad destinationsutveckling
En viktig del av den pentahelix-struktur
som ska samverka för hållbar utveckling i
naven och projektets delprojekt,
testbäddarna, är akademin. För att
säkerställa akademins deltagande i
projektarbetet finns Forskningsforum
Stadslandet.
En kommunikatör med ansvar för extern
kommunikation kommer att anställas av
SDF Angered.
En extern följeforskare kommer att
upphandlas.
Projektledaren samlar in och
dokumenterar resultat och erfarenheter
från arbetets gång och formulera
slutsatser i en slutrapport. Controllern
arbetar i denna period med den
ekonomiska slutredovisningen.
Följeforskaren som anlitas externt genom
aktiviteten Forskningsforum Stadslandet
kommer att bistå projektledningen i
dokumentationen av projektet.

Nav
Testbäddar

Forskningsforum
Stadslandet

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Utvärdering och
lärande
Avslutsarbete
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Startdatum Slutdatum
2017-01-01 2020-04-30

Kostnad

2017-01-01 2019-12-31

10 361 000

2017-01-02 2019-12-31

9 507 000

2017-01-01 2019-12-31

2 923 000

2017-01-01 2019-12-31

1 854 000

2017-01-02 2020-04-30
2020-01-01 2020-04-30

617 000

6 066 000

309 000

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 samarbetande organisationer från olika samhällssektorer
Antal företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

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

2017
4 863 491

2018
5 336 422

2019
4 392 802

2020
236 333

Totalt
14 829 048

1 502 924
118 000

1 037 517
118 000

2 006 029
138 000

0
0

4 546 470
374 000

375 000
3 116 622
9 976 037
9 976 037

550 000
3 419 686
10 461 625
10 461 625

700 000
2 814 996
10 051 827
10 051 827

0
151 447
387 780
387 780

1 625 000
9 502 751
30 877 269
30 877 269

300 000

300 000

300 000

0

900 000

300 000
10 276 037

300 000
10 761 625

300 000
10 351 827

0
387 780

900 000
31 777 269

Medfinansiering
Finansiär
2017
Offentligt bidrag annat än pengar
Chalmers tekniska högskola
300 000
Total
offentligt
bidrag
annat än pengar
300 000
Offentlig kontantfinansiering
Business region Göteborg AB
1 787 247
Chalmers tekniska högskola
200 000
Göteborgs kommun
3 833 203
Total offentlig
kontantfinansiering
5 820 450
Total offentlig finansiering
6 120 450
Privat kontantfinansiering
Coompanion
45 174
Total privat
kontantfinansiering
45 174
Total privat finansiering
45 174
Total finansiering
6 165 624

2018

2019

2020

Totalt

300 000

300 000

0

900 000

300 000

300 000

0

900 000

1 812 950
200 000
4 097 948

1 628 991
200 000
4 035 107

232 668
0
0

5 461 856
600 000
11 966 258

6 110 898
6 410 898

5 864 098
6 164 098

232 668
232 668

18 028 114
18 928 114

46 078

46 999

0

138 251

46 078
46 078
6 456 976

46 999
46 999
6 211 097

0
0
232 668

138 251
138 251
19 066 365

2018
4 304 649

2019
4 140 730

2020
155 112

Totalt
12 710 904

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

41.17%
40.00%
59.56%
0.44%

Stöd
Finansiering
EU-medel

2017
4 110 413

Sammanställning
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Bilaga 15
2016-11-25

Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.1: Kompetensförsörjning för anställda
kvinnor och män inom besöksnäringen
Ärende- Dnr.n
nummer
r
1

Sökande/Projektnamn

2016/ Region Halland/Kompetens
00545 Destination Halland

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

7 998 156 Prioriteras
Projektet Kompetens Destination Halland har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Kompetens Destination Halland uppfyller
prioriteringsgrunderna mycket väl (82%)
SUMMA 7 998 156
Utlyst 20 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1: Kompetensförsörjning för anställda kvinnor
och män inom besöksnäringen
Projekt: Destination Halland
Sökande organisation: Region Halland
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
10 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Projektnamn

Kompetens Destination Halland

Sökande organisation

Region Halland

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00545

Utlysning; namn och diarienummer

Kompetensförsörjning för besöksnäringen 2016/00330

Programområde/mål

Programområde 1, Mål 1.1

Målgrupp

Anställda

Antal deltagare

2400 deltagare, varav 1440 kvinnor och 960 män. En pilotgrupp
om 20 personer ur målgruppen från programområde 2 kommer
att delta i projektet.

Projektperiod

2017-02-01 till och med 2020-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

7 998 156 kr

Total projektbudget

10 654 082 kr

Samverkar/samarbetar med

Samtliga halländska kommuner samt branschorganisationer
såsom Visita, Peak Innovation, HRF och Turistrådet
Västsverige.

Samordnare

Anna Holmgren

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Kompetens Destination Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till besöksnärings
företagen i regionen. Syftet är att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt som ett
strategiskt arbete med fokus på att hitta långsiktiga lösningar för snabb, flexibel och kontinuerlig
kompetensutveckling. Projektet kommer även att genomföra ett pilotprojekt med deltagare som idag står
utanför arbetsmarknaden. Pilotprojektet förväntas mynna ut i en spridningsbar modell som beskriver ett
arbetssätt som skall stötta individer i utanförskap så att de kommer in på arbetsmarknaden.
Pilotprojektet genomförs i nära samarbete med branschen och arbetsförmedlingen.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektidén är att höja kompetensen hos de anställda inom besöksnäringen och samtidigt genomföra ett
strategiskt arbete med att hitta långsiktiga lösningar för kompetensutveckling. Under genomförandefasen
kommer kompetensutvecklingsinsatser att ges till anställda inom små och medelstora företag (2200
individer) och till offentligt anställda (200 individer) inom besöksnäringen. Ungefär 2400 personer
kommer att ta del av en kortare digital värdskapsutbildning. Därutöver kommer ca 550 personer att delta
i företagsspel, externa verksamhetsgenomlysningar samt branschspecifika behovsutbildningar. De
branschspecifika utbildningarna fastställs efter en kompetensbehovsinventering under analys och
planeringsfasen.

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.
Den aktuella utlysningen ställer krav på länsövergripande projekt som ska arbeta med
kompetensförsörjning av män och kvinnor inom besöksnäringen. Ansökan Kompetens Destination
Halland avser ett sammanhållet kompetensutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i
samtliga sex kommuner i Halland. Ansökan bedöms ha möjlighet att bidra till att individer inom
besöksnäringen stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Sökanden är även delaktig i ett pågående
ERUF-projekt inriktat på besöksnäringen i regionen, vars resultat och erfarenheter kommer tillvaratas
i projektet, vilket får bedömas som en styrka.
Sökande är Region Halland som har kapacitet och förmåga att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete
och samtidigt samla en större mängd små och medelstora företag inom besöksnäringen. En av de
identifierande styrkorna i ansökan är den fördjupade problem och behovsanalysen, som väl beskriver
de problem som finns inom besöksnäringen gällande kompetensförsörjning.
Till ansökan har bifogats en förändringsteori som övergripande beskriver mål och förväntade resultat
av projektet. De långsiktiga effekterna är bland annat att värdskap och professionalism genomsyrar
den halländska besöksnäringen samt att lönsamheten och antalet anställda i branschen har ökat.
Därutöver vill man även uppnå en väl fungerande modell för matchning mellan arbetskraftsresursen
och branschen.
I utlysningen ställs även krav på att individer ur målgrupperna från programområde 2 närmar sig eller
tar sig in på arbetsmarknaden till följd av projektet. Deltagarna i projektet (ca 20 stycken) kommer att
få ta del av värdskapsutbildningen och andra branschspecifika utbildningar som arbetsgivare
bedömer nödvändiga för att de ska bli anställningsbara eller närma sig arbetsmarknaden. Kontakter
med Arbetsförmedlingen har redan tagits under arbetet med ansökan.
Aktiviteterna i ansökan bedöms bidra till att projektets målgrupp får en ökad kompetens om
digitalisering, men även en ökad professionalisering hos deltagare verksamheter inom områden som
exempelvis affärsutveckling, ledarskap, bemötande. En djupare analys av
kompetensutvecklingsbehovet hos företagen och de anställda kommer att genomföras under analys
och planeringsfas. Även transnationella samarbeten kommer att undersökas i analys och
planeringsfas.
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Ett förväntat resultat av utlysningen är att könsstereotypa normer utsätts för förändringstryck. Detta är
inte helt tydligt beskrivet i ansökan, men en intention finns om att arbeta med jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering genomgående i hela projektet. I den förändringsteori som bilagts
ansökan finns specifika aktiviteter och mål/förväntade resultat för lika möjligheter.
Vid en sammantagen bedömning bedöms ansökan överensstämma med nationella urvalskriterier för
Socialfonden samt den aktuella utlysningen.
Grund för särskild prioritering av SFP
Ansökan avser att leda till ett genomförandeprojekt som
- bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
- organiseras i form av parts- och branschgemensamma initiativ

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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektidén är att höja kompetensen hos de anställda inom besöksnäringen samtidigt
som man genomför ett strategiskt arbete med att hitta långsiktiga lösningar för snabb, flexibel och
kontinuerlig kompetensutveckling. Projektidén bedöms relevant och genomförbar. Beskrivning av
resultat och effekter är dock något vagt beskrivna. En förändringsteori har bifogats ansökan som
illustrerar hur projektet bidrar till utlysningens och programmets måluppfyllelse. Beskrivna
aktiviteterna bedöms bidra till förväntade mål och resultat. Det finns en beskrivning av hur
deltagarna från Programområde 2 ska få ta del av projektets verksamhet. Projektets riskanalys är
kortfattad, men identifierade risker och åtgärder bedöms som relevanta.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Sökanden bedöms presentera en fördjupad problem- och behovsanalys som utgår från
branschen och målgruppens behov, dvs besöksnäringen och dess anställda i de halländska
kommunerna. Behovsanalysen innehåller statistik för totalt antalet sysselsatta inom näringen i
regionen, uppdelat på män och kvinnor, utrikesfödda, personer i ledande befattning etc. Problemoch behovsanalysen tar hänsyn till de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götaland och
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Region Halland. Analysen behandlar i viss mån tidigare erfarenheter, dock saknas koppling till
forskning inom området.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Ansökan innehåller en övergripande redogörelse av den tilltänkta projektorganisationen,
men det saknas en beskrivning på individ- och kompetensnivå. Utifrån aktiviteterna som beskrivs i
ansökan bedöms de operativa, administrativa och ekonomiska resursernas omfattning vara rimliga.
Sammantaget bedöms projektorganisationen relevant och ändamålsenlig utifrån projektets
inriktning.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ansökan beskriver en relevant och förankrad samverkan mellan Region Halland och de
halländska kommunerna. En viss beskrivning finns även av hur arbetet med förankring kommer att
fortsätta under projektet. Region Halland och de halländska kommunerna har enats om ett
övergripande samverkansavtal kring det fortsatta arbetet med att tillsammans med näringen
utveckla besöksnäringen i Halland. Det finns också ett pågående ERUF-projekt i regionen som är
inriktat på besöksnäringen, vars resultat och erfarenheter ska tillvaratas i projektet.
Sammansättningen av styrgruppen bedöms som relevant. Mottagare av resultat finns angivna men
ytterligare kommer att identifieras och kartläggas under analys- och planeringsfasen i samband med
att en kommunikationsplan tas fram.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Ansökan bedöms presentera en övergripande beskrivning av vad som ska utvärderas,
men det kommer under analys och planeringsfasen att vidareutvecklas och fastställas. En tydlig
beskrivning av kvalitativa och kvantitativa mål och indikatorer saknas. Medel finns avsatta för att
upphandla extern tjänst för utvärdering och omfattningen bedöms som rimlig.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan innehåller könsuppdelad statistik för målgruppen. Ansökan bedöms beskriva
hur man avser att arbeta för att projektet skall öka sina jämställdhetsambitioner under analys och
planeringsfasen. Tillgänglighet bedöms vara beaktat. Kompletterande arbete inom de horisontella
principerna kommer att göras under analys och planeringsfas.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Ett grundläggande projektupplägg presenteras i ansökan. Den totala kostnaden för
projektet är 10 711 630 kr. Kostnad per deltagare för projektets insatser blir 4463 kr beräknat på
total budget och 2400 deltagare. En betydande del av kompetensutvecklingsinsatserna kommer
dock vara en kortare webbaserad utbildning, vilket bidrar till den låga kostnaden per deltagare. Det
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är svårt att bedöma hur kostnadseffektiviteten förhåller sig till implementering av resultat, då det inte
tydligt framgår i ansökan hur implementeringen ska göras efter att projektet avslutats.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Bilaga 16

Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.1:
Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2016/ Göteborgsregionens
00539 kommunalförbund (GR)/
HälsoGReppet

2

2016/ Högskolan i Skövde/ Hållbart
00560 arbetsliv i Skaraborg

3

2016/ Sjuhärad
00548 samordningsförbund/ Positiv
Rörelse

4

2016/ Göteborgs Stad, SDF Östra
00550 Göteborg/ En hälsosam
arbetsplats

5

6

Delsumma
2016/ Falkenbergs kommun/
00546 Hållbart arbetsliv

2016/ Samordningsförbund.
00555 Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp / Friska Vindar PO1
Delsumma
SUMMA
Utlyst

Sökt belopp
SEK

Förslag till prioritering

13 613 986 Prioriteras
Projektet HälsoGReppet har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. HälsoGReppet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (62%).
9 215 815 Prioriteras
Projektet Hållbart arbetsliv i Skaraborg har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020. Hållbart arbetsliv i Skaraborg uppfyller prioriteringsgrunderna väl (62%).
4 960 662 Prioriteras
Projektet Positiv Rörelse har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Positiv Rörelse uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (60%).
11 845 198 Prioriteras
Projektet En hälsosam arbetsplats har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer
med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. En hälsosam arbetsplats
uppfyller prioriteringsgrunderna (54%).
39 635 661
11 367 828 Prioriteras inte
Projektet Hållbart arbetsliv har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer
med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Hållbart arbetsliv uppfyller prioriteringsgrunderna (50%).
13 543 233 Prioriteras inte
Projektet Friska Vindar PO1 har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Friska Vindar PO1 uppfyller
prioriteringsgrunderna (50%).
24 911 061
64 546 722
45 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1 : Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Projekt: HälsoGReppet
Sökande organisation: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Projektnamn

HälsoGReppet

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00539

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa (2016/00331)

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom stressrelaterade yrken inom
främst kvinnodominerade verksamheter. Dessutom kan
målgruppen från programområde 2 komma att involveras inom
projektets delmål 3 och 4 genom att långtidssjukskrivna kvinnor
och män ges möjlighet att delta i kompetensutvecklingsinsatser.

Antal deltagare

1200 (900 kvinnor och 300 män)

Projektperiod

2017-04-01 - 2020-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6

Sökt stödbelopp

13 613 986 kr

Total projektbudget

16 017 002 kr

Samverkar/samarbetar med

Samtliga 13 kommuner i göteborgsregionen samt
Försäkringskassan och Närhälsan

Samordnare

Fedja Zunic

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Bakgrunden till HälsoGReppet är en sedan 2010 stigande sjukskrivningsnivå inom kvinnodominerade
verksamheter i Göteborgsregionens medlemskommuner. Till grund för denna analys ligger den sedan
flera år tillbaka sammanställda rapporten Nyckeltal personalhälsa där GR-kommunernas statistik för
ohälsa finns presenterad. Utmaningarna är många och de är gemensamma för hela Göteborgsregionen.
Behoven och utvecklingsområden för att förbättra ohälsotalen och förebygga ökade ohälsotal är flera.
Några av de som identifierats av personalchefsnätverket i GRs medlemskommuner är okunskap kring
det hälsofrämjande arbetet, samverkan/brist på samverkan mellan involverade parter omkring
rehabiliteringsprocesser samt kunskap och kännedom om hur anställda kan påverka sin egen hälsa och
arbetsmiljö.
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Göteborgsregionens kranskommuner vill med detta projekt ta ett samlat grepp för att minska
sjukfrånvaron orsakad av psykisk ohälsa bland kommunalt anställda inom framförallt kvinnodominerade
verksamheter. Detta gör vi genom att tillsammans fokusera på insatser som ska bidra till en förändring
och göra skillnad på organisatorisk och individuell nivå. Projektet gör vi gemensamt för att få en bättre
effekt, för bättre samordning och samnyttjande och för att lära av varandra.
Det övergripande målet med projektet HälsoGReppet är, att stärka individers ställning på
arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa. Delmål 1:
Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell Delmål 2: Stärka samverkan mellan
olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen Delmål 3: Öka chefers kunskap om
ledarskapets betydelse för hälsa Delmål 4: Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och
chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet
Det handlar om att få en ökad kunskap kring lokala orsaksfaktorer och utveckla det mångåriga arbete
som vi genomfört kring nyckeltal personalhälsa. Vi ser också att en ökad samverkan på strategisk och
operativ nivå mellan de parter som är involverade i sjukskrivningsprocessen måste förbättras, vilket är ett
av delmålen i projektet. Den utbredda psykiska ohälsan i kvinnodominerade verksamheter har många
olika bottnar, i projektet fokuserar vi på att utveckla kommunens chefer så att de är rustade att leda en
hälsosam och hälsofrämjande organisation, så att utvecklingen av antalet sjukskrivna kan bromsas. Vi
kommer även att öka kompetensen hos kommunernas anställda kring begreppet hälsa och hur anställda
kan arbeta förebyggande med sin egen hälsa.
I projektet ingår Göteborgsregionens kranskommuner som samverkansparter och Göteborgs stad,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen deltar som samarbetsparter.
I ansökan beskriver projektet någorlunda detaljerat formerna för ett planerat och budgeterat
transnationellt utbyte med Nederländerna.

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 utgår ifrån de fyra ovan nämnda delmålen, där ett av delmålen
fokuserar på förändringar på individnivå medan övriga delmål handlar om att utveckla strukturer på
projekt- eller organisationsnivå. Dessa delmål konkretiseras genom en beskrivning av förväntade
resultat, vilka också delas upp på individ-, organisations- och projektnivå. Förutom att stärka
individernas ställning på arbetsmarknaden genom bland annat kompetensutvecklingsinsatser
planerar projektet att uppnå strukturell förändring genom ett flertal beskrivna aktiviteter. Detta är tänkt
att leda till varaktigt bättre hantering av problematiken med arbetsrelaterad psykisk ohälsa i
kommunerna även på lång sikt, och inte bara under projektperioden.
Projektets främsta styrka bedöms vara mobiliseringen av samtliga kommuner i upptagningsområdet
för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Detta anses av Svenska ESF-rådet vara en
fördelaktigt när det gäller möjlighet till effektiv implementering och spridning av projektresultat. I
projektet ingår dessutom Försäkringskassan och Närhälsan, vilka är viktiga parter i frågan. Samtidigt
kan det stora antalet deltagande organisationer spridda över många orter vara en svårighet för
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projektet. Man har t.ex. 12 lokala delprojektledare som ska arbeta 20 % vardera i projektet. Det kan
därför föreligga en risk att projektets verksamhet blir svår att styra åt ett gemensamt håll.
Tack vare ansökans gedigna och tydliga beskrivningar av resurser, aktiviteter, prestation, resultat och
effekt är det dessutom möjligt att identifiera en konkret projektlogik och därmed kunna göra
bedömningen att projektet har god potential att uppnå sina uppsatta mål. Att stödsökanden dessutom
är en erfaren projektägare som tidigare framgångsrikt bedrivit flera ESF-finansierade projekt ses
också som en fördel när det gäller att uppnå uppsatta mål.

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

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: Svenska ESF-rådet bedömer att projektet uppfyller aktuell utlysnings krav på förväntade
resultat och effekter i god utsträckning. Projektets fyra delmål anses ha tydlig koppling till
målgruppens och aktörernas behov och man har redovisat en förändringsteori där projektlogiken
synliggörs.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: 1. Det aktuella problemet beskrivs i ansökan bl.a. genom statistik, beskrivning av
regionala rapporter och redogörelse av aktuell forskning. Framställningarna presenteras både på
övergripande nivå men även i detalj och med regionalt perspektiv. Bedömningen görs att projektets
problemanalys är gedigen, välformulerad och relevant i förhållande till aktuell utlysning.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Till ett flertal av de tjänster som ska tillsättas i projektet beskrivs en kort kravprofil i
ansökan. För de resterande tjänsterna beskrivs arbetsuppgifter, vilka bör rimligen ligga till grund för
en kravprofil. Utifrån detta, samt utifrån stödsökandes tidigare erfarenheter som ägare av ESFfinansierade projekt, görs bedömningen att projektorganisationen och projektledningen har relevant
kompetens och erfarenhet.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

3

Motivering: Tillsammans med ansökan bifogas samverkansavtal från 12 kommuner inom
göteborgsregionen samt avsiktsförklaringar från Göteborgs stad, Försäkringskassan (två områden)
och Närhälsan. Av ansökan framkommer dessutom hur ska arbeta för att de utpekade mottagarna
ska kunna ta del av projektets resultat genom effektiv implementering.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: En kombination av tydlig beskrivning av projektets mål, redogörelse för projektlogiken i
form av förändringsteori samt konkret plan för utvärdering och uppföljning gör att Svenska ESFrådet gör bedömningen att projektet och dess resultat i hög omfattning är utvärderingsbart.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna bedöms av Svenska ESF-rådet integreras i god utsträckning
i vissa av projektets delar, som t.ex. i analys och aktiviteter. Samtidigt är perspektivet inte lika väl
integrerat i viktiga delar som t.ex. mål och förväntade resultat.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Beräknad kostnad per deltagare i projektet är 11.345 kr, vilket är i nivå med jämförbara
projekt inom programområde 1. Dessutom gör Svenska ESF-rådet bedömningen att denna kostnad
är förhållandevis låg i förhållande till aktiviteterna och de förväntade resultaten av projektet.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1: Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Projekt: Hållbart arbetsliv i Skaraborg
Sökande organisation: Högskolan i Skövde

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 2

Projektnamn

Hållbart Arbetsliv i Skaraborg

Sökande organisation

Högskolan i Skövde

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00560

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa, 2016/00331

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Anställda inom vård och omsorgen i kommunerna Lidköping,
Götene, Hjo och Karlsborg samt ca 15 deltagare inom
programområde 2 från Försäkringskassan

Antal deltagare

1500 personer varav 1350 kvinnor

Projektperiod

2017-03-01 – 2019-10-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

9 215 815 kr

Total projektbudget

10 842 358 kr

Samverkar/samarbetar med

Kommunerna i Lidköping, Götene, Hjo, Karlsborg och
Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordnare

Cüneyt Karabulut

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
I projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg kraftsamlar akademi och offentlig sektor för att förebygga
psykisk ohälsa för anställda i Vård- och omsorgssektorn.
Insatser planeras mot att förbättra arbetsmiljön för kvinnor och män genom kompetensutveckling och
samarbete mellan olika problemägare.
Projektet bygger på en problematik med ett ökat antal sjukskrivningar med anledning av psykisk ohälsa
inom Vård- och omsorgssektorn. Överrepresentation av kvinnor i sjukskrivningsstatistiken understryker
vikten av att detta inte bara är en fråga om hälsa och arbetsmiljö utan också en fråga om normer,
könsmönster och jämlikhet.
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Genom att öka kompetensen hos både ledning och anställda i hur man kan hantera en arbetsmiljö med
hög risk för psykisk ohälsa vill projektet konkret bidra till att minska antalet sjukskrivna. I detta arbete
kommer HAS (Hållbart Arbetsliv i Skaraborg) främja samarbete, arrangera kompetensutvecklingsinsatser
och organisationsövergripande möten i syfte att förbättra och utveckla strategier, handlingsplaner och
rutiner som kan användas på olika nivåer i en organisation.
Genom en strukturerad uppföljning och utvärdering av projektets resultat och effekter kan insatsernas
effektivitet bedömas och bidra till att nya metoder och verktyg kommer målgruppen tillhanda.
Projektet mobiliserar kompetens från flera olika forskningsområden och genom ett
institutionsövergripande samarbete kan vård och omsorgssektorn få tillgång till ny kunskap och nya
metoder för att förbättra arbetsmiljön i verksamheten.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
De deltagande aktörerna är Lidköping, Hjo, Karlsborg och Götene kommun. Samordningsförbundet i
Västra Skaraborg är samverkansaktör och ska medverka i projektet för deltagare från målgruppen inom
programområde 2.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets övergripande mål är att bryta trenden med ökande sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa för kvinnor inom vård- och omsorgssektorn. De förväntade resultaten och effekterna beskrivs
nedan:
•
•

•
•
•
•

50% av anställda och chefer inom de deltagande förvaltningarna ska ha deltagit i någon av
projektets kompetensutvecklingsinsatser varav 1000 är kvinnor.
75% av de som deltar i kompetensutvecklingsinsatsen Tillämpad Positiv Psykologi (TPP) har
ökat sin upplevelse av välbefinnande och fått tillgång till fler verktyg för att hantera en pressad
arbetssituation.
I 75% av de deltagande arbetsgrupperna har kvinnor fått en förbättrad psykosocial arbetsmiljö.
75% av deltagande chefer har fått tillgång till kunskap, verktyg och metoder som förbättrar
arbetsmiljön för kvinnor.
Samtliga deltagare har en ökad kunskap om ojämlikheter mellan könen gällande psykisk
ohälsa på arbetsplatsen.
Deltagande samverkanspartners har påbörjat arbetet med att införa nya
metoder/verktyg/rutiner för en bättre arbetsmiljö

Ansökan bedöms uppfylla samtliga kriterier rörande resultat och effekter, målsättningar,
problembeskrivning och målgruppsanalys, kostnadseffektivitet, resurser, horisontella principer och
utvärderingsbarhet. Den samlade bedömningen av ansökans långsiktiga och kortsiktiga effekter
samt resultat stämmer väl överens med den aktuella utlysningen, regionala handlingsplanen och
socialfondsprogrammet. Det övergripande målet är att ha ett hållbart, jämställt arbetsliv med minskad
sjukfrånvaro för deltagare främst för kvinnor och ökad attraktivitet för arbetsplatser i vård och
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omsorgssektorn. Det övergripande målet ska nås genom bland annat systematiskt och jämlikt
arbetsmiljöarbete och ökat samarbete mellan berörda aktörer. Detta ska i sin tur resultera i ökad
kapacitet för att hantera en pressad arbetssituation hos organisationer och individer. Tillgång till
verktyg och metoder för chefer och medarbetare kommer att förbättra arbetsmiljön.
Projektets främsta styrka finns hos projektägaren som anses ha kompetens ur ett tvärvetenskapligt
perspektiv vad gäller hållbart arbetsliv. Samverkansaktörernas avsiktsförklaringar kan också ses som
en styrka i detta sammanhang. Projektets bakgrundanalys och problembeskrivning samt horisontella
principer beskrivs tillfredställande och uppfyller kraven för en godkänd ansökan. Projektet bedöms ha
goda möjligheter att nå resultat och effekter tack vare goda förutsättningar för kunskapsinhämtning
från Högskolan i Skövde och samverkan mellan de deltagande kommunerna. Projektet förväntade
resultat på individ-, organisation-, och projektnivå som det framgår i ansökan stämmer överens med
den aktuella utlysningen. Att minska sjukrivningen för målgruppen pga arbetsrelaterade stress på
individnivå och förstärkt samverkan mellan kommunerna är rimliga resultat som projektet förväntas att
nå på kort sikt.

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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektets övergripande mål stämmer väl överens med utlysningens och
socialfondsprogrammets. Detta mål handlar om minskade sjukskrivningar för framförallt kvinnor
inom vård och omsorgssektorn och bidra till ett hållbart arbetsliv i Skaraborg. Det finns också
ambitioner att öka attraktiviteten för vård och omsorgbranschen. Deltagande aktörers och
målgruppens behov har beskrivits väl genom kartläggning av anställdas arbetssituation i Lidköpings, Götenes-, Karlsborgs- och Hjos kommuner med statistik och fakta kring sjukfrånvaro, arbetsmiljö
mm.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Den problemanalys som har gjorts i ansökan är allmänt hållen. Den utgår i liten
utsträckning från deltagande aktörernas behov av insatser. Men trots detta finns det relevanta
aspekter i bakgrunden till projektidén som har beröringspunkter med utlysningens inriktning.
Problemet bryts ner till projektets verksamhetsområde och kommunnivå efter inkomna
kompletteringar. Problemanalysen är något tydligare.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationen beskrivs tillfredställande. Stödsökande bedöms ha relevant
kompetens vad gäller sakkunskaper inom arbetsmiljöområdet och kompetensutvecklingsinsatserna.
När det gäller erfarenhet av att driva ESF-projekt bedöms den administrativa kompetensen
tillräcklig. Projektägaren och deltagande aktörer har viss erfarenhet att bedriva EU-finansierade
projekt.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Samtliga deltagande aktörer och Samordningsförbundet i Västra Skaraborg har skrivit
under avsiktsförklaringar i form av samverkansavtal. Projektet bedöms vara väl förankrat på
ledningsnivå men det har inte kommit någon avsiktsförklaring från arbetstagarrepresentanterna.
Projektägaren har fört viss dialog med facken i berörda kommunerna under beredningsprocessen.
Det finns en kort beskrivning hur arbetet under projektet och efter projektet tiden ska gå till. Det
kommer finnas samordnare i varje kommun som kommer att ha nära samarbete kring projektets
genomförande.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: I ansökan beskrivs tillfredsställande hur utvärderingen och dess resultat skall användas.
Utvärderingens funktion är stödjande till projektägaren och skall hjälpa projektledningen med att
konkretisera målsättningar samt sätta särskilt fokus på metod, resultat och processer. De medel
som är avsatta för utvärderingen är rimliga i förhållande till projektets storlek och upplägg.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Standarden för jämställdhetsintegrering tillämpas i viss utsträckning. Det framgår
könsuppdelad statistik vad gäller målgrupper och målsättningarna vilka innehåller jämställdhetsmål.
Jämställdhetsanalys har genomförts tillfredställande. I den inkomna kompletteringen framgår hur
projektet ska arbeta med tillgänglighet och lika möjligheter. Det finns en plan och en övergripande
kartläggning av tänkta insatser. Medel har avsatt för att anlita en konsult för att hjälpa projektet att
integrera tillgänglighet och lika möjligheter i projektets verksamhet.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt utifrån upplägg genom att högskolans egen
personal som genomför kompetensutvecklingsinsatserna. Projektet kostar 6143 kr per deltagare i
genomsnitt vilket är ett rimligt pris i förhållande till insatserna under projektperioden. Ur
kostnadsperspektiv är det möjligt implementera med tanke på de låga kostnaderna per deltagare
och samverkansmöjligheter.
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Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1: Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Projekt: Positiv Rörelse
Sökande organisation: Sjuhärads samordningsförbund

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

2 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

4 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 3

Projektnamn

Positiv Rörelse

Sökande organisation

Sjuhärads samordningsförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00548

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa, 2016/00331

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Målgruppen är främst kommun- och landstingsanställda kvinnor
och män inom kontaktyrken men också personal från privat och
ideell sektor. Möjligheten till deltagare från målgrupper inom
programområde 2 ska undersökas under analys- och
planeringsfasen.

Antal deltagare

450 deltagare (370 kvinnor och 80 män)

Projektperiod

2017-04-01 – 2020-03-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

4 960 662 kr

Total projektbudget

5 839 029 kr

Samverkar/samarbetar med

-

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
450 kvinnor och män kommer att delta i kompetensutvecklingsinsatser för att öka psykisk hälsa och
hållbart arbetsliv i Sjuhärad. Sjukfallsstatistik visar att behoven av åtgärder för att minska den psykiska
ohälsan och de långa sjukfallen i Sjuhärad är stora och att problemen i flera fall är värre än för riket i
snitt. Anställda inom vård och omsorg samt övriga kontaktyrken finns framförallt inom kommuner och
region men deltagande erbjuds även till motsvarande yrken eller roller även hos ideella och privata
aktörer. Kompetensutvecklingen kommer att ske både genom strukturövergripande och individinriktade
insatser. Det kommer att ta tid att nå ett jämställt organiserat arbetsliv där psykiska ohälsa inte förringas
men möts med olika metoder beroende på om det är psykiskt illabefinnande i form av en naturlig del av
livet eller psykisk ohälsa/sjukdom som kräver sjukskrivning och behandling. Om detta måste vi
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tillsammans lära mer både på ett individuellt och organisatoriskt plan. Analys och planeringsfasen inleds
20170401 och pågår till och med 20171231. Analysfasen är lång nog att ta hänsyn till det svåra läge
som berörda organisationer och arbetsplatser befinner sig i. Samtidigt som kompetensutveckling
efterfrågas saknas i många fall resurser till grunduppdraget vilket hindrar nyorientering. För att möta
detta kommer nio månader att avsättas för förankring, detaljerad volymberäkning och planering av
effektivt genomförande kring utbildningar och spridning. En projektledare, kvinna eller man, kommer på
heltid, tillsammans med ekonom och administratör på deltid, att initiera projektet och fastställa en
utbildnings- och spridningsplan mm i enlighet med vad som konkret efterfrågas inom projektets ramar.
Genomförandefas sker hela 2018 och 2019 genom att utbilda män och kvinnor på organisationsnivå, på
gruppnivå och individuellt inriktat enligt den plan som skapats i analysfasen. Utförandet omfattar en
blandning av fristående öppna föreläsningstillfällen och upprepade kurstillfällen för slutna grupper.
Projektpersonalen från analysfas kvarstår och merparten av utbildare köps externt i form av coacher,
handledare och specialister inom olika områden. De kvinnor och män som kommer att ansvara för de
olika grupputbildningarna, individuellt inriktade grupper och strukturövergripande
grupputbildningar/workshops köps in i relation till hur olika grupper efterfrågats och förankrats inför
genomförandet. Även breddkompetensutbildningar, publika event och andra spridningstillfällen
anordnas. Transnationellt utbyte består i att kunskap inhämtas och två olika grupper genomför varsitt
utlandsbesök samt lokalt sprider inhämtade erfarenheter vidare. Utifrån de olika områden som
grupperna arbetar kring sker en generalisering av kunskap eller arbetssätt som bedöms tillämpliga för
fler arbetsplatser så att förbättrade rutiner för att öka den psykiska hälsan och minska/förkorta
sjukskrivningar kan spridas till arbetsplatser/funktioner med motsvarande inriktning. Spridning sker
löpande under genomförandefasen. Projektets avslutande tre månader 20200101–20200331 avsätts för
slutrapportering och sammanställningar för att summera projektnytta och fortsatt spridning av Positiv
Rörelse. De förändringar som förutses för deltagande kvinnor och män gällande ökad individuell
kompetens är att förebyggande insatser nyttjas för att minska och förkorta sjukskrivningar. Fler förväntas
uppleva ökad kommunikationsförmåga och begränsad upplevelse av stress. Fler har en minskad känsla
av att vara offer och högre förståelse och förmåga att styra egna val samt att tillgänglighet för olika
funktionsvariationer förbättrats. Hos de organisationer som medverkar förväntas förankrad kunskap om
sin egen och eventuell medaktörs roll i den fråga som aktivt bearbetats (inom organisationen för internt
eller externt bruk, eller i professionsbaserad samverkan) och aktivt utförande av de policys, rutiner etc
som arbetas fram gemensamt. Jämställdhet, social kultur och språkbruk förbättras. Projektet avser även
att finna nya samarbetsformer med andra ESF-projekt och öka kunskapsuppbyggnad som kan
förmedlas och ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Samtliga involverade kommer att förbättra
sina förhållningssätt och efterleva de horisontella principerna kring jämställdhet, tillgänglighet och
likabehandling till vardags. Förbundet avser att avropa uppföljning och utvärdering genom Svenska ESFrådets ramavtal till stöd för planering och implementering av de kunskaper och arbetssätt som vunnits
genom Positiv Rörelse.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Analys- och planeringsfasen har under beredning justerats till 6 månader och den ska pågå 170401–
170930.
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Genom projektet vill projektägaren Sjuhärads samordningsförbund skapa en Positiv Rörelse mot
ökad psykisk hälsa och hållbart arbetsliv i Sjuhärad.
De övergripande effekter som projektet vill åstadkomma är:
•

Att deltagande kvinnor och män kan arbeta i högre utsträckning

•

Att sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa hos deltagande kvinnor och män
förhindras

•

Att en god arbetsmiljö byggs in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål,
styrdokument, regler och rutiner som är normkritiska = förbättrade och mer utvecklade
arbetsorganisationer för att minska arbetsrelaterad psykisk ohälsa

•

Att professionen stödjer både individ och arbetsplats att öka den psykiska hälsan

Projektidén är att genom utbildningstillfällen och aktiviteter, individuellt, på gruppnivå och större
tillfällen riktade till en större målgrupp nå de förändringar som avses ske genom projektets
verksamhet. Bedömningen är att projektidén är relevant och genomförbar. Projektet bedöms vara
förankrat hos de deltagande organisationerna och Sjuhärads samordningsförbund bedöms ha god
kompetens och erfarenhet av att driva socialfondsprojekt. Projektet bedöms också vara rimligt
kostnadseffektivt. Implementering av resultat kommer göras under projekttiden i deltagande
organisationer. Projektbeskrivningen har jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling integrerat i
problemanalys och tydligt i aktiviteter under analys- och planeringsfas som har riktning mot
genomförandefasens aktiviteter. I projektet ska möjligheterna undersökas för att ha med kvinnor och
män ur målgrupper från programområde 2 i projektet. Samarbete med projekt inom programområde 2
eller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att undersökas och utvecklas under analysoch planeringsfasen så att kvinnor och män som ingår de här målgrupperna ska kunna vara med i
projektets kompetensutvecklande aktiviteter, vilket är något som har uttryckts som önskvärt i aktuell
utlysning. I projektet finns en transnationell del med utbyte med Storbritannien kring dess ”Fit note”
och Norge kring hur sjukskrivningar hanteras där. Ett plan för det transnationella utbytet i projektet
kommer att skapas under analys- och planeringsfasen. Projektet bedöms ligga i linje med aktuell
utlysning och socialfondsprogrammet och ha potential att nå planerade resultat och effekter.
.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det föreligger inga särskilda förutsättningar för beslut.
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Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Urvalskriterium

Godkänd

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

X

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

Motivering: Förväntat resultat bedöms ligga i linje med utlysningens och socialfondsprogrammets
syfte och mål och ha grund i målgruppens och deltagande aktörers behov.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: I projektansökan finns en övergripande problem- och behovsanalys som beskriver
Sjuhärads sjukskrivningssituation och behov. En djupare analys ska göras under analys- och
planeringsfasen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Beskrivningen av projektets organisation är god och projektpersonalens funktioner finns
beskrivna i ansökan. Resurserna bedöms vara rimliga i förhållande till projektets verksamhet.
Projektet har en stor del utbildningsinsatser som ska genomföras av externa aktörer. Projektägaren
bedöms ha god kapacitet och kompetens att genomföra projektet.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet bedöms vara förankrat hos deltagande organisationer efter kompletterande
underlag inkomna under beredningen av projektansökan. Fortsatt förankringsarbete kommer att ske
under analys- och planeringsfasen. Ägarskapet för projektet och resultaten bedöms finnas eftersom
det är ett Samordningsförbund som är projektägare och deltagande aktörer som är medlemmar i
förbundet till stor del bedöms vara de som ”äger” de beskrivna problemen, och den utvecklade
samverkan som finns i förbundsorganisationen bedöms vara en faktor för ett framgångsrikt
projektresultat.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: I ansökan finns det beskrivet på ett bra sätt hur projektet ska arbeta med uppföljning och
utvärdering med en utvärderare som följer projektet och kommer med eventuella förslag till
justeringar för resultatfokus. Planen kommer att utvecklas under analys- och planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

4

Motivering: Projektet bedöms ha potential inom området horisontella principer och kommer ges
möjlighet att utveckla arbetet under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet bedöms vara rimligt kostnadseffektivt med en kostnad per deltagare på 11 023
kr, vilket ligger nära genomsnittlig deltagarkostnad i PO1-projekt. Dock kommer olika deltagare att få
olika stora insatser i projektet med några som får mer insatser. Implementering av resultat kommer
göras under projekttiden i deltagande organisationer och då deltagarkostnaden är rimlig bör det
också kunna spridas.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1: Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Projekt: En hälsosam arbetsplats
Sökande organisation: Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 4

Projektnamn

En hälsosam arbetsplats

Sökande organisation

Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00550

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa (2016/00331)

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Chefer och medarbetare i stadsdelsförvaltningen Östra
Göteborg samt Göteborgs kommun. Dessutom planeras
målgruppen från programområde 2 ingå genom att
långtidssjukskrivna kvinnor och män ska ingå i projektets
hälsofrämjande utbildningsinsatser.

Antal deltagare

3505 (2895 kvinnor och 610 män)

Projektperiod

2017-02-01 - 2020-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

4

Sökt stödbelopp

11 845 198 kr

Total projektbudget

13 965 396 kr

Samverkar/samarbetar med

Intraservice, Försäkringskassan

Samordnare

Fedja Zunic

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg tillsammans med Intraservice (ägare för stadens
rehabiliteringsprocess) har för avsikt att, på olika nivåer, utveckla kunskapen, metoder och stöd på
individ- grupp- och organisationsnivå samt ur såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande
perspektiv. Detta för att nå så stor framgång som möjligt. Projektets aktiviteter har fokus på att utveckla
ett strategiskt hälsofrämjande arbete på organisationsnivå samt utveckla kommunens förebyggande och
rehabiliterande arbete. I projektet kommer chefer i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet
vara en primär målgrupp för aktiviteter, både för att utveckla stödet riktat till chefer men också för att
stärka dem i sin roll som ledare med ansvar för arbetsmiljön riktat till sina medarbetare. I det
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rehabiliterande perspektivet kommer chefer, HR-funktioner och långtidssjukskrivna medarbetare vara
primära målgrupper för aktiviteter.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Efter att Svenska ESF-rådet begärt in kompletteringar till ansökan har följande uppgifter inkommit
angående projektets förväntade mål:
•

•
•

•
•
•
•
•

70% av chefer och medarbetare i Östra Göteborg som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser
avseende hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap ska uppge i en utvärdering att de fått
ökad kunskap om faktorer som påverkar hälsan och arbetsmiljön, så som delaktighet, inflytande,
ökad måltydlighet, engagemang samt minskad upplevd stress och ökad återhämtning.
90% av deltagarna i någon av projektet insatser avseende kränkningar, diskriminering och
trakasserier ska i en utvärdering uppge att de har fått ökad kunskap.
90% av deltagarna i någon av projektets insatser avseende stressens mekanismer och
stresshantering ska i en utvärdering uppge att de har fått ökad kunskap och verktyg inom
området.
Minskad upplevd stress med 5 procent.
Frisknärvaro bland medarbetare har ökat med fem procent.
Sjuknärvaron bland medarbetare har minskat med fem procent.
Snabbare återgång i arbete för de som varit sjukskrivna.
Totala sjukfrånvaron i Östra Göteborg har minskat mer än för Göteborgs stad som helhet.

Vidare har projektägaren gjort mindre avgränsningar i sin ansökan efter diskussioner med Svenska ESFrådet. Den del av projektet som innehåller rehabiliteringsaktiviteter för långtidssjukskrivna har tagits bort
medan man behållit de strukturella insatserna som avser att utveckla modeller för rehabilitering som en
del av en utveckling av ett strategiskt hälsofrämjande arbete på organisationsnivå.

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 största styrka bedöms av Svenska ESF-rådet vara dess tydliga planer för implementering
och spridning av resultat, vilket är baserat på att projektet planeras ligga till grund för motsvarande
satsningar i resten av Göteborgs stad i efterhand. Med hjälp av konkreta redogörelser och planer
samt hög kostnadseffektivitet bedömer Svenska ESF-rådet att projektet kan bli en god plattform för
vidare arbete i frågan i en större omfattning.
Dock gör Svenska ESF-rådet bedömningen att projektets inriktning inte fullständigt stämmer överens
med aktuell utlysning, och att den snarare anses ligga inom den bredare ramen för utlysningen.
Projektet avser att arbeta med samtliga anställda i SDF Östra Göteborg och inte endast med
verksamheter där det inte går att kontrollera inflödet av klienter/arbetsuppgifter, vilket är den aktuella
utlysningens huvudfokus.
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För att Svenska ESF-rådet ska kunna göra en utförlig bedömning av möjligheterna att uppnå goda
resultat krävs dessutom en gedigen problemanalys som är kopplad till de angivna målen. Om ett
projekt avser att arbeta med många olika typer av yrkesgrupper och arbetsplatser anser Svenska
ESF-rådet att det är svårt att beskriva problemet och koppla till aktiviteter och mål utan att det blir för
övergripande. Detta bedöms vara fallet i detta projekt.
Dessutom innehåller projektet en viss del som avser rehabilitering av personer som är
långtidssjukskrivna. Denna del har avgränsats i efterhand och sökanden har tagit bort
rehabiliteringsaktiviteter, men Svenska ESF-rådet bedömer att projektet inte har samma
förebyggande fokus som beskrivs i utlysningen utan ett mer övergripande hälsotänk som innehåller
såväl rehabilitering som förebyggande arbete. Även detta bedöms ligga inom utlysningens bredare
ramar men inte matcha utlysningens kärna.
Av ansökan framkommer det att projektet inte har inlett några transnationella samarbeten vid
inlämning av ansökan men att projektledaren har till uppdrag att undersöka möjligheten till ett
erfarenhetsutbyte alt. benchmarking om lämplig partner hittas. Svenska ESF-rådet konstaterar att
sökanden ej har budgeterat för några kostnader för transnationalitet/resor.

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: Avseende målgrupp har aktuell utlysning fokus på en viss typ av yrken. I ansökan är
dock den huvudsakliga målgruppen samtliga anställda i SDF Östra Göteborg, där det finns många
olika typer av yrken. Därför gör Svenska ESF-rådet bedömningen att projektets målgrupp är giltig
enligt utlysningens krav, men att målgruppens bredd innebär att den även innehåller yrkesgrupper
som inte ingår i utlysningens fokusområde.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Den beskrivna problem- och behovsanalysen bedöms av Svenska ESF-rådet vara
allmän och skriven ur ett kommunperspektiv, snarare än stadsdelsperspektiv, trots att den absoluta
majoriteten av projektdeltagarna arbetar i SDF Östra Göteborg. Dessutom saknas det mer utförliga
redogörelser för de deltagande yrkesgrupperna.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: SDF Östra Göteborg har en mångårig erfarenhet av att leda och genomföra EUfinansierade projekt. Dock gör Svenska ESF-rådet bedömningen att sökanden i ansökan ej i högre
grad beskrivit projektorganisationens kapacitet och kompetens, genom exempelvis krav på
kompetens vid rekrytering i projektet osv.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Av ansökan framkommer detta projekt är tänkt att vara ett pilotprojekt för en
motsvarande satsning för hela Göteborgs stad. Svenska ESF-rådet gör bedömningen att
stödsökanden på ett tydligt sätt beskrivit hur utpekade mottagare från andra verksamheter i
Göteborgs stad ska involveras för att säkra tillvaratagande av projektets resultat.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Svenska ESF-rådet gör bedömningen att stödsökanden har beskrivit en gedigen och
tydlig plan för hur utvärdering och framförallt uppföljning ska ske i projektet. Dock bedöms de
angivna målen vara något löst definierade, vilket kan försvåra utvärdering.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna bedöms av Svenska ESF-rådet integreras i god utsträckning
i vissa av projektets delar, som t.ex. i analys och aktiviteter. Samtidigt är perspektivet inte lika väl
integrerat i viktiga delar som t.ex. mål och förväntade resultat.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Beräknad kostnad per deltagare i projektet är 3380 kr. I förhållande till jämförbara
projekt inom programområde 1 bedöms detta belopp vara synnerligt lågt. Då projektet, utöver de
deltagarspecifika insatserna, dessutom avser att arbeta strukturellt och med tydliga planer på
implementering, bedöms projektet dessutom vara kostnadseffektivt ur ett
implementeringsperspektiv.
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Ärendenummer 5

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1 : Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Projekt: Hållbart arbetsliv
Sökande organisation: Falkenbergs kommun

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
6 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 5

Projektnamn

Hållbart arbetsliv

Sökande organisation

Falkenbergs Kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00546

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa, 2016/00331

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Sysselsatta inom vård och omsorg, hemtjänst, servicesektor i
Falkenbergs kommun och ca 20 deltagare från
Arbetsförmedlingen

Antal deltagare

850 personer varav 675 kvinnor

Projektperiod

2017-04-01 – 2019-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

11 367 828 kr

Total projektbudget

13 379 365 kr

Samverkar/samarbetar med

Kommunal Sydväst, Akademikerförbundet SSR

Samordnare

Cüneyt Karabulut

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet Ett hållbart arbetsliv är Falkenbergs kommuns satsning för utveckling av hälsofrämjande
arbetsplatser, genom utvecklat ledar- och medarbetarskap. Detta ska också trygga
personalförsörjningen i framtiden genom att kommunen kommer att vara en attraktiv och hälsosam
arbetsgivare.
Projektets strategi är att:
• Stärka chefernas förutsättningar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Göra det möjligt för medarbetarna att vara delaktiga i och påverka arbetsmiljöarbetet.
• Stärka kompetensen hos chefer och medarbetare på områden där förändringar av förutsättningarna i
verksamheterna och yrkesrollerna gjort att det behövs särskilda insatser.
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• Pröva en ny metod för att organisera arbetet inom ett hemtjänstområde.
• Skapa en praktik- och introduktionsplattform för arbete inom äldreomsorgen.
• Bedriva utvecklingsarbete utifrån de horisontella principerna.
Genom dessa insatser ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapas som ska leda till sänkta
sjukskrivningsnivåer i de kvinnodominerade verksamheter som deltar i projektet.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Projektet har justerat analys och planeringsfasen från 9 till 6 månader under beredningen vilket innebär
en förkortning av projektperioden med 3 månader.

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.
De förväntade resultaten i ansökan handlar om att stärka chefernas och medarbetarnas
förutsättningar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De långsiktiga effekter som projektet
vill uppnå är att skapa ett hållbart arbetsliv genom att:
•

Förebygga att ohälsa uppstår på grund av organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.

•

Skapa arbetsmiljöförhållanden som gör det attraktivt att arbeta inom de aktuella
verksamheterna.

•

Etablera en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatoriska och
sociala arbetsmiljöfaktorer som är etablerad i alla kommunens verksamheter.

•

Etablera ett synsätt i kommunens verksamheter som innebär att man i alla sammanhang ska
handla utifrån beaktande av jämställdhets-, tillgänglighets- och icke diskrimineringsaspekter.

•

Minska andelen sjukfrånvaro i kommunens samtliga verksamheter som kan kopplas till
organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer med 50 procent i relation till förhållandena
under 2016.

Samtliga långsiktiga effekter bedöms ligga i linje med den aktuella utlysningen och
socialfondsprogrammet. Falkenberg kommuns egna utvecklingsbehov att minska
sjukskrivningarna hos personal inom berörda förvaltningar sammanfaller med regionala och
nationella mål. Att utveckla ett hållbart arbetsliv för anställda som arbetar inom vård och omsorg,
förskola, skola och hemtjänst är den långsiktiga effekten och det övergripande målet i den här
ansökan. Sökande har gjort en grundlig undersökning och analyserat utmaningarna i de tre
förvaltningarna (barn- och utbildning, socialförvaltningen och serviceförvaltningen) utifrån
utlysningens övergripande mål och inriktningar. Den visar att det finns ett stort behov och stora
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utmaningar på de kvinnodominerade arbetsplatserna. De nämnda arbetsplatserna har brister vad
gäller social och organisatorisk arbetsmiljö.
Det finns goda möjligheter att nå resultat för projektet. Den främsta styrkan i ansökan är att det
har gjorts en behovsanalys som är mycket relevant om hur man ska hantera problemen med
psykisk ohälsa hos de berörda förvaltningarna. Projektet är också väl förankrat både hos
ledningen och facket vilket underlättar implementeringen av projektets resultat. Genomförandet
av projektets aktiviteter kommer att ske genom externt upphandlade konsulter. Detta medför
vissa risker för verksamheten ur ett lärandeperspektiv och problematiskt vad gäller styrning av
projektet eftersom det blir svårare att ha kontroll på innehåll och utformning av insatserna.

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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Förväntat resultat och målsättningarna bedöms ligga i linje med utlysningens och
socialfondsprogrammets syfte och mål. Detta handlar om att arbeta med social och organisatorisk
arbetsmiljö i syfte att minska sjukskrivningarna orsakade av stress på arbetsplatser.
Jämställdhetsperspektivet beaktats i den inkomna kompletteringen och ingår i målgruppsanalysen.
Det har arbetets fram konkreta och tydliga mål.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Behovsanalysen är väl genomförd. Anställda i vård och omsorg, hemtjänst och
servicesektor utgör huvudsakliga målgruppen. Den visar att det finns ett stort behov och stora
utmaningar på de kvinnodominerade arbetsplatserna. De nämnda arbetsplatserna har brister vad
gäller social och organisatorisk arbetsmiljö. Dessutom är sjukskrivningarna på grund av psykisk
ohälsa mycket högre än genomsnittet i regionen. Detta sammanfaller med utlysningens
målsättningar och syfte.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektorganisationens beskrivning är tillfredsställande men behöver kompletteras under
analys och planeringsfasen. Rollerna och funktionerna av projektpersonal finns i ansökan och de
inkomna kompletteringarna. Resurserna bedöms vara rimlig i förhållande till projektets verksamhet.
De utbildningsinsatser som ska genomföras i projektet ska utföras av externa aktörer. Det framgår i
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ansökan inom vilka områden som projektet vill arbeta och beskrivningen är tillfredställande. Under
analys och planeringsfasen kommer dessa förtydligas och konkretiseras.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Det finns dokumenterade avsiktsförklaringar från berörda förvaltningar och från
Arbetsförmedlingen för deltagare inom PO2. Utöver dessa är fackförbundet SSR och Kommunal
Sydväst angivna samverkansparter. Samtliga involverade parter bedöms vara relevanta och viktiga
aktörer som har intresse för projektets resultat och mottagare av det. Förankringen är väl
dokumenterad och insatser som planeras i ansökan stämmer överens med behovsbilden hos dessa
aktörer, framförallt förvaltningarna i kommunen.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Uppföljningen och utvärderingen ses som en helhet och syftar till att bidra till att nå
projektets resultat och förväntade effekter. Utvärderarens roll och uppdrag beskrivs väl och detta
stämmer väl överens med utlysningens krav på utvärdering. Det handlar bland annat om lärande,
samverkan och metodutvecklingsfrågor i projektet. Resultatet ska användas för att underlätta
implementeringen i den ordinarie verksamheten.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan innehåller vissa inslag av kvalitativ analys för icke-diskriminering och
tillgänglighet. Det finns höga ambitioner och intentioner att arbeta med frågor om lika möjligheter i
projektet men de beskrivs på ett teoretiskt och övergripande plan. Detta behöver konkretiseras och
brytas ner till projekt- och organisationsnivå under analys och planeringsfasen. Projektets
målsättningar har tydliga jämställdhetsmål, att minska skillnaden i sjukfrånvaro mellan män och
kvinnor på lång sikt. Det ställs även krav på att de upphandlade konsulterna ska ha
genuskompetens. Beskrivningen av jämställdhetsintegreringen är tillfredsställande och bedöms
uppfylla kravet på ett godkänt betyg enligt Standarden för jämställdhetsintegrering.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Det är både chefer och medarbetare som kommer att få kompetensutvecklingsinsatser.
Kostnaden per deltagare är ca 13 300 kr. Projektet bedöms vara något dyrt i förhållande till stöd från
Socialfonden eftersom den primära målgruppen består av 400 personer. Det är inte helt klarlagt hur
projektet kan implementera projektets resultat ur ett kostnadsperspektiv.
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Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 6

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1: Förebygga och motverka psykisk ohälsa
Projekt: Friska Vindar PO1
Sökande organisation: Samordningsförb. Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

1 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 6

Projektnamn

Friska vindar PO1

Sökande organisation

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00555

Utlysning; namn och diarienummer

Hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa, 2016/00331

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.1

Målgrupp

Anställda kvinnor och män inom omsorgsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och
socialförvaltningarna i Trollhättan, Grästorp och Lilla Edet och
cirka 30 kvinnor och män från målgrupper inom programområde
2.

Antal deltagare

2 000 deltagare (1 500 kvinnor och 500 män)

Projektperiod

2017-03-01 – 2020-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

13 543 233 kr

Total projektbudget

15 966 316 kr

Samverkar/samarbetar med

Försäkringskassan och Högskolan Väst

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Friska Vindar är ett samverkansprojekt som består av delarna Friska Vindar (PO1) och Friska Vindar
(PO2). Friska Vindar arbetar för friskare arbetsplatser och minskade sjukskrivningar genom
tillvaratagande av medarbetarnas erfarenheter och engagemang. Kompetensutveckling och
individinriktade insatser skapar tillsammans med nya strategiska samarbetsvägar, metoder och
handlingsplaner samt förutsättningar för att de pågående sjukskrivningarna skall kunna förkortas och nya
sjukskrivningar förebyggas. Projektet arbetar från åtgärdande till främjande via förebyggande insatser.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

-

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet Friska vindar PO1 avser genom olika metoder och nya arbetssätt skapa goda och friska
arbetsplatser.
De övergripande effekter som projektet vill åstadkomma är:
•

Minskad psykisk ohälsa

•

Förebygga, minska och förhindra sjukskrivningar

•

Ökad kunskap om ohälsa

•

Kortare ledtid inför rehabilitering

•

Bättre samverkan

•

Fler söker lediga tjänster

•

Mindre upplevd stress

Projektidén är att genom bättre samverkan, kompetenshöjande föreläsningar, förebyggande arbete,
arbetsgrupper på arbetsplatserna och ambassadörer för friska arbetsplatser som utbildas enligt ”train
the trainer” metoden med kommunala hälsovägledare, nå de övergripande målen och effekterna. Ett
arbete pågår under hösten med att göra djupare behovsanalyser avseende sjukskrivningssituationen
i de deltagande kommunerna. Den grundläggande analysen pekar dock på ökande ohälsotal och
sjukskrivningstal i de deltagande kommunerna och att det är psykisk ohälsa som är den dominerande
sjukskrivningsgrunden, särskilt i kvinnodominerade yrken och anställda inom omsorgs- och
kontaktyrken. Bedömningen är att projektidén med de beskrivna insatserna är relevant i förhållande
till beskrivningen av problem- och behovsanalysen, även om den behöver utvecklas under analysoch planeringsfasen. Projektet bedöms vara förankrat i de deltagande aktörernas organisationer och
under analys- och planeringsfasen ska vidare förankringsarbete göras på alla nivåer för att göra alla
deltagare och andra intressenter delaktiga. Projektet bedöms vara kostnadseffektivt med en låg
genomsnittlig deltagarkostnad och bör vara implementerbart. Jämställdhet, tillgänglighet och
likabehandling finns integrerat i beskrivningen av projektet. I projektet finns det också en nära
samverkan med ett projekt inom programområde 2 (Friska vindar PO2) som har samma projektägare,
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, och deltagande kvinnor och män i
projektet inom programområde 2 kommer att erbjudas att vara med i aktiviteter i projektet Friska
vindar PO1. Deltagande av målgrupper från programområde 2 i projekt inom programområde 1 är
något som har uttryckts som önskvärt i aktuell utlysning. Projektet planerar också ett transnationellt
utbyte med en vänort i Danmark, Hjööring, för att undersöka det strukturella arbetet som genomförts
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där och hur de har arbetat på ledningsnivå för att få ner sjukskrivningstalen och vilka aktiviteter de
haft. Bedömningen är att utbytet med en aktör som arbetar med samma fokus och målgrupp kan ge
ett mervärde till projektet. Projektet bedöms ligga i linje med aktuell utlysning och
socialfondsprogrammet och ha potential att nå planerade resultat och effekter.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det föreligger inga särskilda förutsättningar för 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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektet bedöms ligga i linje med utlysningens förväntade resultat och
socialfondsprogrammet mål då projektet genom olika metoder, nya arbetssätt och verktyg avser att
skapa goda och friska arbetsplatser. Målen bedöms kunna nås genom de föreslagna aktiviteter som
ska äga rum i projektet. Behovsanalysen bedöms ha utgått från målgruppens och deltagande
aktörers behov men den bedöms dock vara relativt begränsad.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Behovsanalysen som redogörs för i ansökan bedöms vara begränsad och ska utvecklas
under analys- och planeringsfasen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren bedöms ha kapacitet och kompetens inom relevanta områden för att driva
socialfondsprojekt. Deltagande aktörer och medlemmar i förbundet har erfarenhet av att driva
socialfondsprojekt, så kompetens bedöms vara tillgänglig.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet bedöms vara förankrat hos deltagande aktörer efter att viljeförklaringar har
inkommit från de deltagande aktörerna, vari deras intresse och intentioner att vara med i projektet
beskrivs. Det finns en begränsad men tydlig beskrivning i ansökan av hur fortsatt arbete med
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förankring ska göras under analys- och planeringsfasen. De huvudsakliga mottagarna är enligt
ansökan deltagarna och positiva resultat avses kunna implementeras under projekttiden genom
arbetet i projektet. Projektets ägarskap bedöms säkrat då det är ett samordningsförbund som är
projektägare och medlemmar i förbundet är deltagande aktörer. Det bedöms också till stor del vara
de som ”äger” de beskrivna problemen och den samverkan som finns i existerande
förbundsorganisation bedöms vara en framgångsfaktor för ett lyckat resultat.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektet kommer att ha en utvärderare som följer projektet under projekttiden och
stöttar på vägen mot resultat. En viss planering för uppföljning och utvärdering bedöms finnas men
den behöver utvecklas under analysfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Bedömningen är att de horisontella perspektiven finns med i ansökans beskrivningar och
projektet bedöms att ha potential men behöver utvecklas under analys- och planeringsfasen
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet bedöms vara kostnadseffektivt med en genomsnittlig kostnad per deltagare på
6 772 kr. Kostnaden ligger mycket lägre än genomsnittlig deltagarkostnad i PO1-projekt. Dock
kommer deltagare att få olika stora insatser i projektet med vissa som får mer och andra deltagare
som får liten del av insatserna. Positiva resultat avses till stor del kunna implementeras under
projekttiden och fortsätta efter projektslut genom utveckling av metodbeskrivningar och
handlingsplaner som kommer innebära nya sätt att arbeta. Då deltagarkostnaden är låg bedöms det
finnas goda förutsättningarför andra aktörer att använda ett positivt projektresultat.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Bilaga 17
2016-12-09

Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela
skolans ansvar
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2016/ Falkenberg kommun/GPS
00551 Halland

2

2016/ Skaraborgs
00529 Kommunalförbund/Väglednin
g för livet

3

4

Delsumma
2016/ Göteborgsregionens
00549 kommunalförbund (GR)/ GR
SAMSYV - allas ansvar

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

2 742 989 Prioriteras
Projektet GPS Halland har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. GPS Halland uppfyller prioriteringsgrunderna väl (68%)
6 971 762 Prioriteras
Projektet Vägledning för livet har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Vägledning för livet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (62%)

2 837 124 Prioriteras inte
Projektet GR SAMSYV - allas ansvar har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. GR
SAMSYV uppfyller prioriteringsgrunderna väl (60%)
2016/ Göteborgs stad,
2 556 882 Prioriteras inte
00538 Utbildningsförvaltningen/På
Projektet På lilka villkor har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
lika villkor
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. På lika villkor uppfyller
prioriteringsgrunderna (58%)
SUMMA 15 108 757
Utlyst 12 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige
Projekt: GPS Halland
Sökande organisation: Falkenbergs Kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

1 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Projektnamn

GPS Halland

Sökande organisation

Falkenbergs Kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00551

Utlysning; namn och diarienummer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2016/00332

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.2

Målgrupp

Pedagogisk personal, skolledare och studie- och
yrkesvägledare i de halländska kommunerna

Antal deltagare

Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare.

Projektperiod

2017-02-01 till 2018-12-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

2 742 989 kr

Total projektbudget

2 742 989 kr

Samverkar/samarbetar med

Region Halland, Halmstad Kommun, Varbergs Kommun,
Kungsbacka Kommun, Laholms Kommun och Hylte Kommun

Samordnare

Ninon Shenaz

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
För att kunna nå upp till målet Halland, en stark kunskapsregion har Region Halland i Tillväxtstrategi för
Halland 2014-2020 valt att prioritera insatser som höjer yrkesutbildningarnas status samt stärker och
hittar nya vägar till samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. För att uppnå detta
behöver arbetsgivare och utbildningsanordnare stärka och utveckla sin samverkan.
Projektansökan är förankrad i Region Hallands Tillväxtutskott och i Kompetensplattform Hallands
Kompetensråd.
Läroplanerna tar upp samverkan med verksamheter utanför skolan och att man ska utnyttja kontakter
med det omgivande samhället för att eleverna ska kunna göra välgrundade val.
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Pedagoger och skolledare behöver bli medvetna om skrivningarna i läroplanerna för att kunna skaffa sig
verktyg att integrera samverkan i sin dagliga profession.
Skolan ska vara med och vidga elevens perspektiv, utmana elevens föreställningar och utveckla deras
förmåga att väga samman val.
Halland har en ojamställd och ojämlik arbetsmarknad och är det län i Sverige som har störst
inkomstskillnader mellan män och kvinnor, trots att en högre andel kvinnor går vidare till högskolestudier.
Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män kan bl.a. förklaras med könssegregerade utbildningsval.
Även bland nysvenskar går det att se att könsstereotypa val fortsätter då kvinnor med hög utbildning från
hemlandet kommer i arbete inom vård- och omsorgssektorn trots att deras utbildning är en annan.
Halland ska ha en skola i världsklass! För att nå dit ska vi ta lärdom av det som görs bra och bygga
vidare för att bli ännu bättre.
Genom att arbeta med goda exempel ska projektet inspirera till varaktiga förändring och inte bara små
kosmetiska justeringar på ytan.
Med ett perspektiv på 1-64 år ska ett helhetsgrepp tas över studie- och yrkesvägledningen som hela
skolans ansvar där vi ska titta extra på genusperspektiv, etableringsgrad och metoder för att minska
skolavhoppen. Projektet ska även arbeta fram en samsyn kring vad studie- och yrkesvägledning som
hela skolans ansvar faktiskt innebär.
Långsiktigt ska vi påverka och utveckla nya tankesätt på alla nivåer i organisationerna. Det kan gälla ett
förändrat tankesätt hos pedagoger för att arbeta in studie- och yrkesvägledningen som ytterligare en del
i den pedagogiska gärningen likväl som att skolledare lyfter det som en viktig del i det löpande arbetet.
Förändrat tankesätt kan även gälla hur man arbetar med föräldrar, då de har stor påverkanseffekt på
sina barns val av framför allt yrkesförberedande gymnasieutbildning.
Alla deltagare i projektet ska ha en likvärdig utgångspunkt med samma kunskapsbas i det fortsatta
arbetet och att alla har samma uppfattning om vad studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
innebär. Denna kunskapsbas ska bygga på relevant och uppdaterad information och inte vila på invanda
doktriner och befästa sanningar. I analys- och planeringsfasen ska vi genomföra en analys kring
könsmönster och orsak till avhopp från yrkesprogrammen och etableringsgrad efter avslutat
yrkesprogram.
De medverkande organisationerna ska även genomlysas för att identifiera vad som görs bra idag och
fungerar i de halländska kommunerna och se hur dessa befintliga exempel byggs in i den ordinarie
verksamheten. Erfarenheterna ska sedan användas för att organisationerna ska vidareutvecklas och
även kunna lära sig av varandra.
Viktiga skrivningar i läroplanerna kring skolan och omvärlden ska lyftas och genomlysas för att öka
kunskapen både bland skolledare och pedagoger och på så vis ge dem verktyg att arbeta mer
systematiskt med studie- och yrkesvägledning. Med en större kunskap kring vad som faktiskt står i
läroplanen kan pedagogerna stå starkare i arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledningen i sina
egna ämnen.
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Styrdokument kring studie- och yrkesvägledning ser olika ut i kommunerna och kan i vissa fall även
behöva ses över. Här finns möjligheter till samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) i
deras projekt, GR SAMSYV – allas ansvar.
För att påverka söktrycket på gymnasieskolans yrkesprogram behöver man hitta nya och förbättrade
mötesplatser mellan skola och arbetsliv. Med en förbättrad kunskap om det lokala näringslivet och deras
behov kan skolans personal vara mer vägledande i sin kontakt med eleverna och hjälpa dem att göra väl
underbyggda val. Detta arbete behöver påbörjas redan i de lägre åldrarna. När eleverna kommit upp till
högstadiet har de många gånger redan befäst sina fortsatta studievägval.
Utifrån de goda exempel som finns i kommunerna, och med nya idéer som kommer till under analys- och
planeringsfasen, ska projektet skapa ett smörgåsbord av aktiviteter som arbetsgrupperna kan välja från
för att bäst tillgodose varje kommuns behov att stärka strukturen för studie- och yrkesvägledningen.
Redan i ett tidigt skede ska en utvärderare engageras som löpande kan följa upp aktiviteterna för att
kunna ta tillvara det som fungerar bra och vid behov förändra upplägget efterhand som projektet
fortlöper. På så vis blir utvärderingen också en lärandeprocess för hela projektorganisationen.
Falkenbergs kommun har gjort en genomlysning av studie- och yrkesvägledningen, vilken tydligt visade
att en framgångsfaktor är tydliga förväntningar från huvudmannen och att det behövs uttalade rutiner
samt tydlig ansvarsfördelning mellan lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare där rektor bär ett stort
ansvar.
I skollagspropositionen står det att kompetens för studie- och yrkesvägledning främst finns hos de som
är anställda för denna verksamhet medan Skolverket mer talar om SYV som fenomen och aktivitet
snarare än en specifik yrkeskategori.
SYV som personalgrupp uppfattas ofta som en verksamhet vid sidan av den pedagogiska verksamheten
och är i stor grad självstyrande i sin yrkesutövning. Lärare vittnar om att de känner en distans till
SYV:arna och deras arbete, att de inte blir insläppta i samtalet. Å andra sidan ger studie- och
yrkesvägledarna uttryck för ett ointresse från lärarnas sida att göra sig delaktiga i deras arbete.
I projektets tankesmedjor och workshops ska vi skapa mötesplatser och förutsättningar till förändrade
tankesätt för att på så vis ifrågasätta normer och utmana invanda strukturer hos de deltagande
personalgrupperna. Deltagarna kan sedan fungera som ambassadörer på sina olika arbetsplatser och
sprida kunskapen ut i organisationerna.
Nytänkande och innovativa metoder inom studie- och yrkesvägledning beskrivs ofta som ”tomtebloss”
och ”isolerade vassruggar” som är helt beroende av engagemanget hos enskilda individer inom
organisationen. När orken eller lusten tryter hos den enskilda individen tryter också verksamheten utan
att det leder till någon långsiktig strukturförändring i organisationerna.
För att kunna nå långsiktiga strukturella förändringar behöver arbetet med implementering av nya
metoder tydliggöras och måste ske både med ett underifrån-perspektiv och med tydliga förväntningar
från huvudmannen.
Skolinspektionen har i en rapport granskat hur arbetslivsanknytningen har utformats på ett par program.
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Granskningen visar på att lokala programråd inte fungerar som aktiva samverkans forum mellan skola
och arbetsliv för att utveckla yrkesutbildningarna och att arbetslivets representanter i programråden inte
har förståelse för vilken roll de kan spela i utveckling kring arbetslivsanknytning.
På några av de granskade skolorna finns från skolans sida ett aktivt engagemang i regionala
branschforum där dessa forum i praktiken blir viktigare för samarbetet och samrådet kring
yrkesutbildningarna än vad programråden är.
Projektet ska arbeta för att förstärka befintliga samverkansformer och hitta förändrade förutsättningar till
samverkan.
Genom att se sitt eget område i ett större sammanhang skapas bättre förutsättningar för att se SYV som
hela skolans ansvar. De flesta tycker det är viktigt att mötas över gränser men att det inte sker spontant
och att det styrs av enskilda personer och relationer snarare än gemensamma funktioner. Det behövs
någon form av organisering för att få fler gränsöverskridande möten.
Att integrera samverkan i undervisningen är svårt och ofta läggs insatserna vid sidan om den ordinarie
undervisningen. I sin tur innebär det att bara vissa pedagoger berörs och att samverkan skola arbetsliv
inte blir en angelägenhet för all personal eller för alla åldrar. Schemaläggningen är många gånger ett
bakomliggande problem då den utgår från att stödja organisation och logistik istället för att främja
lärandet. Något som oftast understödjs av pedagogers och skolledares tankesätt.
SYV:ar har sakkunskap om ämnet men saknar ofta kunskap om processledning och om att coacha
vuxna som arbetar inom organisationerna.
Pedagoger och skolledare prioriterar ämneskunskap men behöver större sakkunskap om studie- och
yrkesvägledning, t.ex. att förstå uppdraget i läroplanen och hur detta kan integreras i undervisningen.
Pedagoger som får insikt och verktyg att integrera studie- och yrkesvägledning i ämnesområdet har
lättare för att förena de olika delarna i uppdraget.
I förskolan och de tidiga åren i grundskolan är insatser kring studie- och yrkesvägledning i stort sett
obefintliga. Personal som möter barn och elever genom alla åldrar i skolans verksamheter behöver bli
medvetna om att de alla har ett ansvar för helheten och att eleverna gör väl underbyggda val.
Medvetenheten om genus är generellt sett stor inom organisationerna, och i kommunerna har det gjorts
många satsningar för att komma tillrätta med ojämställda strukturer. Synliggörandet av genus och
jämställdhetsfrågor kan lätt invagga både personal och elever i tron att eleverna inte längre gör
könsstereotypa val, trots att statistiken visar tydligt att så är fallet. Skolan måste ta ett helhetsansvar för
att uppmärksamma och utmana de könsstereotypa valen.
De halländska kommunerna har olika aktiviteter och strukturer som fungerar väl inom området
samverkan skola – arbets- och näringsliv och dessa ska projektet arbeta vidare med.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Projektperioden är 23 månader
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Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets övergripande mål är att höja yrkesutbildningarnas status och stärka samverkan mellan
utbildningsanordnare och arbetsgivare så att eleverna kan göra välgrundade val för att hitta sin väg i
arbetslivet. Ett helhetsgrepp ska tas över studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar för att
hitta etableringsgrad och metoder för att minska skolavhopp. Dessa ska utvecklas genom samarbete
mellan de Halländska kommuner och Region Halland. Förväntat resultat och målsättningarna
bedöms ligga i linje med utlysningens och socialfondsprogrammets syfte och mål.
Projektet har välgrundad problem- och behovsanalys. Problemet som ligger till grund för ansökan
analyseras utifrån en regional nivå. Falkenberg kommun har gjort en genomlysning av studie-och
yrkesvägledning som visade behovet av uttalade rutiner och ansvarsfördelning mellan rektor, lärare
och studie-och yrkesvägledare. Projektets behov och relevans i området motiveras på ett tydligt sätt
och bedöms som tillräckligt.
Projektägare bedöms ha tillräcklig administrativ och ekonomisk kapacitet för att driva projektet och
projektet bedöms vara välförankrat. Övriga projektmedarbetare i projektet finns redan i
organisationen och deras roller och funktioner finns i ansökan. Dokumenterade avsiktsförklaringar
från andra halländska kommuner och Region Halland har skickats med. Samverkan med dem är
relevant att nå projektets mål och för spridning av resultat.
Projektet har resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. En extern utvärderare ska avropas från
ESF:s ramavtal för projektutvärdering. Projektledaren och ekonom är ansvariga för uppföljning av
projektet med hjälp av utvärderaren som ska redan tidigt i processen engageras för att ha bättre koll
på vad som fungerar bra och förändra upplägget om det behövs.
De horisontella kriterierna är svaga men ska kunna godkännas för prioritering då de har för plan att
arbeta fram konkreta planer för att integrera de horisontella principerna i sina aktiviteter under
analysfasen. Ett mål avseende jämställdhet och ambitionen att bryta könsstereotypa val finns men en
förnyad bedömning måste göras under analys- och planeringsfasen.
Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare och därför är det svårt att beräkna hur kostnadseffektivt det
är. Projektet håller en acceptabel nivå avseende kostnadseffektivitet, och samtliga budgeterade
kostnader bedöms som stödberättigade. Projektet är därför godkänt ur detta perspektiv.
Sammanfattningsvis bedöms projektet bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål.
Projektets långsiktiga effekter ska leda till att hitta nya metoder kring studie- och yrkesvägledning och
skapa långsiktiga strukturförändring i organisationerna.

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

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

Godkänd

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

Väl
godkänd

Mycket väl
godkänd

X

Motivering: Projektet presenterar en tydlig logik för de obligatoriska förväntade resultaten i utlysningen
samt beskriver hur verksamheten bidrar till uppfyllandet av den regionala handlingsplanen för sin region
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Problem- och behovsanalysen tar hänsyn till handlingsplanen för region Halland och den
presenteras en fördjupad problem- och behovsanalys som utifrån befintliga erfarenheter och kunskap.

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.
X
Motivering: Projektorganisationen har relevant kompetens och kapacitet och bedöms som
kompetent. Övriga projektmedarbetare i projektet finns redan i organisationen och deras roller och
funktioner finns i ansökan.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.
X
Motivering: Projektet bedöms som välförankrad då dess mål och resultat ska utvecklas genom
samarbete mellan de Halländska kommuner och Region Halland. Dokumenterade
avsiktsförklaringar har skickats med.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utvärderingsplanen är godkänt då det finns resurser avsatta men den ska utvecklas
under analys- och planeringsfas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X
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Motivering: Dessa är svaga men godkännas. En förnyad bedömning måste göras under analys- och
planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet håller en acceptabel nivå avseende kostnadseffektivitet, och samtliga
budgeterade kostnader bedöms som stödberättigade.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige
Projekt: Vägledning för livet
Sökande organisation: Skaraborgs Kommunalförbund
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
9 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

7 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 2

Projektnamn

Vägledning för livet

Sökande organisation

Skaraborgs kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00528

Utlysning; namn och diarienummer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2016/00332

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.2

Målgrupp

Kommuner i delregionerna Fyrbodal, Boråsregionen (Sjuhärad)
och Fyrbodal.

Antal deltagare

Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare

Projektperiod

1 februari 2017 till 31 januari 2019

Analys- och planeringsfas, antal
månader

Sju månader

Sökt stödbelopp

6 971 762 kronor

Total projektbudget

6 971 762 kronor

Samverkar/samarbetar med

Projektet bedrivs i samverkan med kommunalförbunden i
Boråsregionen (Sjuhärad) och Fyrbodal.

Samordnare

Erik Johansson

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet "Vägledning för livet" syftar till att stärka Studie- och Yrkesvägledningsfunktioner (SYV) i de tre
kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad för bättre matchning mellan utbildning och
arbetsmarknad, där fokus ligger på att öka intresset för yrkesutbildningar och att könsstereotypa
valmönster bryts. Projektet ska samordna aktörerna och göra en gemensam kartläggning, testa
mötesplatser för neutrala och livslånga möten i samverkan med andra initiativ för unga som riskerar
skolavhopp, har hoppat av eller som är arbetslösa. Målsättningen är att skapa en modern SYV som har
kompetens och förmåga att vägleda individer genom hela arbetslivet.

1

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.
På ett övergripande plan syftar projektet till att på längre sikt skapa ett uppdaterat studie- och
yrkesvägledningsuppdrag som är modernt och utåtriktat, för att passa en föränderlig arbetsmarknad
och kunna hantera de lokala förhållandena. Inom ramen för detta ska man, vilket framgår av
projektets sammanfattning, bidra till att öka intresset för yrkesutbildningen samt arbeta för att
könsstereotypa valmönster bryts.
Ansökan motiverar projektnyttan på ett tydligt sätt, och projektet får anses vara mycket väl
underbyggt, då bakgrundsbeskrivningen baseras på en rad olika källor avseende såväl regional,
nationell som transnationell nivå. Skaraborgs kommunalförbund samt övriga kommunalförbund som
deltar har mycket goda kunskaper avseende ESF-projekt.
De förväntade resultat och effekter man presenterar är inom ramen för vad som efterfrågas i
utlysningen. Dock är de något kortfattat beskrivna, vilket även kan sägas om ansökan generellt, med
undantag för de mycket gedigna avsnitten som beskriver projektets bakgrunds- och problemanalys.
Förankringen bedöms som mycket god för att projektet ska kunna genomföras som planerat, och det
bedöms finnas stark efterfrågan på resultatet i samtliga kommunalförbund. Deltagande
kommunalförbund bedöms även ha förutsättningar att implementera ett lyckat projektresultat i den
ordinarie verksamheten. Beträffande jämställdhet bedöms projektet ha potential, bland annat då man
kommer att arbeta med att bryta könsstereotypa mönster. Emellertid uppvisar övriga beskrivningar
vissa brister, vilket ska åtgärdas under analys- och planeringsfasen. Detsamma gäller övriga
horisontella principer.
Projektet uppvisar vissa brister avseende horisontella principer samt utvärdering men dessa ska
projektet åtgärda under analys- och planeringsfasen. Också utvärderingsavsnittet är godkänt, men
kortfattat och det bedöms som lämpligt att detta konkretiseras under analys och planeringsfasen då
projektet avropat utvärderingstjänster från Svenska ESF-rådet.
Vad avser projektets kostnadseffektivitet konstateras att då projekt inom mål 1:2 inom
programområde 1 saknar deltagare är kostnadseffektiviteten svår att bedöma. I detta avseende
bedöms projektet som godkänt, då samtliga budgeterade kostnader är att anse som nödvändiga för
projektets genomförande. Dock noteras att man för vissa tjänster använder de högsta
timlönekategorierna som finns att tillgå, vilket fungerar kostnadsdrivande.
Sammanfattningsvis konstaterar att ansökan är något kortfattad i vissa avseende men svarar trots det
väl mot vad som efterfrågas i utlysningen. Behovet av projektet är tydligt motiverad genom en mycket
gedigen bakgrundsbeskrivning.
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det föreligger inga särskilda förutsättningar för 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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Ansökan ligger väl i linje med vad som efterfrågas i utlysningen. Beskrivningen av
förväntade resultat och effekter är något kortfattad.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Mycket välformulerad och välunderbyggd problem- och behovsanalys.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren och samverkande kommunalförbund bedöms ha en mycket god kapacitet
och kompetens inom samtliga relevanta områden.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet är att anse som väl förankrat i deltagande organisationer. Det bedöms finnas
stor efterfrågan på resultat i samtliga deltagande kommunalförbund.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Beskrivningen är något kortfattad, men ger trots det en viss förståelse av hur
utvärderingen ska ske. Dock bör detta område konkretiseras under analys- och planeringsfasen.
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Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Projektet bedöms ha potential inom området horisontella principer, men ges möjlighet att
utveckla arbetet under analys- och planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projekt inom aktuellt mål är svårbedömda ur detta hänseende. Kostnadseffektiviteten
bedöms ändå vara godtagbar.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige
Projekt: GR SAMSYV – allas ansvar
Sökande organisation: Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

2 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 3

Projektnamn

GR SAMSYV

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2015/00549

Utlysning; namn och diarienummer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2016/00332

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.2

Målgrupp

Stenungsund, Härryda och Partille kommun

Antal deltagare

Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare.

Projektperiod

1 april 2017 till 31 mars 2019

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3

Sökt stödbelopp

2 837 124 kronor

Total projektbudget

2 837 124 kronor

Samverkar/samarbetar med

Härryda kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun

Samordnare

Erik Johansson

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet GR SAMSYV - allas ansvar syftar till att skapa förutsättningar för deltagande pilotprojekt i GRs
kommuner att utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla studieoch yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt
lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att bidra till den strategiska kompetensförsörjningen.
I arbetet är ett särskilt fokus att kontinuerligt beakta hur faktorer som kön, funktionsnedsättning och
etnicitet påverkar individers valmöjligheter. Projektets ambition är vidare, genom att det möjliggör en
förstärkt och breddad studie- och yrkesvägledning, att bidra till påverkan på och breddning av individers
valkompetens.
Projektet pågår från 31 mars 2017 till den 30 mars 2019. Tre pilotkommuner deltar i projektet - Härryda,
Stenungsund och Partille - GR bistår med projektledning och processtöd samt övergripande
projektadministration. I projektets första steg genomförs en kartläggning av nuläget, varefter det tillsätts
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arbetsgrupper med bred representation i var och en av de tre kommunerna. Utifrån kartläggningen
utarbetas kommunala planer för studie- och yrkesvägledning i de tre kommunerna. När planerna tagits
fram prövas de och implementering av dem påbörjas i pilotkommunerna. Därefter tas en generaliserbar
modell fram, för hur studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar kan organiseras, detta med
utgångspunkt i erfarenheterna från projektet.
Förväntade resultat på individ-, organisations- och projektnivå är att utvecklade metoder för vägledning
utarbetas, vilka kan bidra till att elever inom hela utbildningskedjan utvecklar en god valkompetens. För
att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar krävs förtydligad ansvarsfördelning av
vägledningsuppdraget, en större kunskap hos lärare, skolledning och andra relevanta yrkesgrupper
såsom elevhälsans personal kring vad studie- och yrkesvägledning innebär och hur den kan integreras i
alla delar av skolans verksamhet. För att projektet också ska kunna bidra till den strategiska
kompetensförsörjningen lokalt kommer projektarbetet att genomföras i samarbete med hela kommunen
samt det lokala arbetslivet.
Den generella modell som tas fram förväntas bidra till projektets strategiska påverkansmöjligheter samt
möjlighet till spridning så att fler skolor och kommuner kan börja ta sig an arbetet med att göra studieoch yrkesvägledning till hela skolans ansvar.

Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Projektperioden har ändrats till 1 april 2017 till 31 mars 2019.

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 bedöms hålla en generellt hög kvalitet. Budgetomslutningen är liten, och projektet har
karaktären av ett pilotprojekt, som syftar till att skapa en modell för studie- och yrkesvägledning som
sedan kan användas av andra kommuner än de som ingår i ansökan. Det kan konstateras att
ansökan väl svarar upp mot utlysningens förväntade resultat och effekter. Detta beskrivs tydligt och
relativt översiktligt och man belyser bland annat ambitionen att få fler att välja yrkesinriktade program,
genom att ge eleverna förutsättningar för ökad valkompetens. Projektet innehåller även moment av
attitydpåverkande karaktär som knyter an till valkompetensen, vilket innebär att de val eleven gör ska
vara opåverkade av kön, funktionsnedsättning samt etnisk bakgrund. De aktiviteter som planeras
bedöms bidra till att uppnå förväntade resultat och effekter. Projektets bakgrundsbeskrivning och
problemanalys håller en god kvalitet och bedöms vara väl underbyggd. Projektnyttan motiveras väl,
och underbyggs av bland annat erfarenheter från tidigare Socialfondsprojekt, rapportering från SKL
samt de erfarenheter som finns i såväl GR som dess medlemskommuner.
Göteborgsregionens kommunalförbund har tidigare drivit ett stort antal Socialfondsfinansierade
projekt. Organisationen bedöms ha mycket god administrativ och ekonomisk kapacitet samt även en
hög kompetens hos personalen. Projektet bedöms vara förankrat hos deltagande kommuner och det
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bedöms även finnas efterfrågan på resultat, såväl i deltagande kommuner som övriga
medlemskommuner.
I ansökan är man tydlig kring hur projektutvärderingen ska bedrivas och även vilka områden som
man avser lägga särskild vikt vid. Man har för avsikt att använda ESF-rådets ramavtal för utvärderare,
vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav tillgodoses.
Projektet bedöms hålla en god nivå avseende lika möjligheter. Man lever upp till samtliga punkter i
standarden för jämställdhetsintegrering. Dessutom har projektet beskrivit väl hur man ska leva upp till
utlysningens förväntade resultat inom jämställdhetsområdet, att utsätta könsstereotypa utbildningsoch yrkesval för förändringstryck. Inom områdena tillgänglighet och ickediskriminering håller ansökan
också en hög nivå, med dessa perspektiv närvarande i ansökans olika delar.
Projekt inom mål 1:2 är generellt sett svåra att bedöma utifrån kostnadseffektivitet då man i formell
mening saknar deltagare. Flera av de mått som används i andra projekt går inte att tillämpa inom
detta mål. Det kan dock konstateras att aktuellt projekt håller en acceptabel nivå avseende
kostnadseffektivitet, och samtliga budgeterade kostnader bedöms som stödberättigande. Eftersom
projektet syftar till att skapa en eller flera modeller för att utveckla studie- och
yrkesvägledningsverksamheten som kan tillämpas i andra kommuner, bedöms
implementeringsbarheten vara god.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det föreligger inga särskilda förutsättningar för 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: Projektet har tydliga och väl avgränsade mål som ligger väl i linje med vad som
efterfrågas i utlysningen. De bedöms som väl underbyggda.
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Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Projektet uppvisar en väl underbyggd problem- och behovsanalys. I avsnittet motiveras
projektnyttan tydligt.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren har omfattande erfarenhet av att bedriva Socialfondsfinansierade projekt
och bedöms ha mycket god administrativ och ekonomisk kapacitet.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Ansökan är att anse som tillräckligt förankrad hos de tre deltagande kommunerna. Det
bedöms som om efterfrågan på de modeller man avser arbeta fram är stor bland
kommunalförbundets medlemmar.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utvärderingsplanen är tillräckligt utförlig för att bedömas som godkänd i detta skede.
Projektet kommer använda ESF-rådets ramavtal för utvärderare, således är grundläggande
kvalitetskrav tillgodosedda.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Då standarden för jämställdhetsintegrering följs samt att tillgänglighets- och ickediskrimineringsfrågorna betonas bedöms betyget här bli väl godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Sett i relation till projektets verksamhet får budgeten anses rimlig. Kostnaderna är att
anse som stödberättigande.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.2: Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans
ansvar i region Västsverige
Projekt: På lika villkor
Sökande organisation: Göteborgs stad, Utbildningsförvaltningen
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

2 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 4

Projektnamn

På lika villkor

Sökande organisation

Utbildningsförvaltningen, Område stadsgemensamt

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00538

Utlysning; namn och diarienummer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar,
2016/00332

Programområde/mål

Programområde 1, mål 1.2

Målgrupp

Göteborgs stad, bestående av politiker och chefstjänstemän
inom sektor utbildning.

Antal deltagare

Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare.

Projektperiod

2017-03-01 till 2019-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

3 månader

Sökt stödbelopp

2 556 882 kr

Total projektbudget

2 556 882 kr

Samverkar/samarbetar med

Projektet är riktad mot Göteborgs 10 stadsdelar

Samordnare

Ninon Shenaz

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar är ett område som visat sig vara bristfälligt. I både
nationella och lokala rapporter har konstaterat att kommunerna saknar rutiner och strukturer för hur man
där bedriver likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever. Det framgår också att huvudmannen
inte tar ansvar för att skolornas studie och yrkesvägledning organiseras på ett tillfredsställande sätt.
Enligt Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (2013) ska elever från grundskolan till gymnasiet
ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.
Syftet med projektet, På lika villkor, är att säkerställa att alla elever i Göteborg får tillgång till studie- och
yrkesvägledning genom hela sin skoltid, från tidiga åldrar till gymnasieskolans slut, kan tillägna sig
karriärkompetens samt göra väl övervägda val av utbildning, yrke och framtida arbete. Studie- och
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yrkesvägledningen ska utformas så att likvärdighetsmålen jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering säkerställs på alla nivåer. Målen för projektet är att
• utveckla stadgemensamma strukturer samt stödja stadsdelarna och utbildningsförvaltningen i att
anpassa strukturerna efter sina behov
• inom hela skolsystemet, systematiskt kvalitetsutveckla kommunens arbete med studie- och
yrkesvägledning genom att få huvudmännen att fråga skolorna efter resultat som berör studie- och
yrkesvägledning
På lika villkor är ett projekt inom Utbildningsförvaltningen, Område stadsgemensamt, som kommer att
bedrivas vid Vägledningscentrum. Under projektet kommer det att vara träffar där politiker och chefer
inom utbildningssektorn möts för att diskutera, identifiera och ta fram en struktur för studie- och
yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Arbetet kommer att ha ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv
där skolans kompensatoriska uppdrag är centralt, dvs. varje elev ska mötas utifrån sina behov, oavsett
kön, etnicitet, sexuell läggning, social situation eller religion. Likaså beaktar projektets tillgänglighet för
funktionshindrade. Projektet kommer också att samarbeta med GR:s projekt i frågor som berör
erfarenhetsutbyte, utvärdering och spridning.

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.
Projektets mål är att alla elever får tillgång till studie-och yrkesvägledning genom hela sin skoltid från
tidigare åldrar till gymnasieskolans slut, och det finns en mycket tydlig koppling till behovet av dessa i
Göteborgs 10 stadsdelar, då där finns allvarliga brister i hela skolansarbete med studie-och
yrkesvägledning. Det bedöms ligga i linje med utlysningens inriktning.
Där finns en tydlig tid- och aktivitetsplan – under analys- och planeringsfas samt genomförandefas.
De planerade aktiviteterna ska bidra till att uppnå förväntade resultat och effekter. Problemanalysen
är välgjord, tydlig och relevant. Brister som finns i Göteborgsområdet angående hela skolans arbete
med studie-och yrkesvägledning är kopplad till Skolinspektionens rapport om grundsärskolan i
Göteborg. Behovet av strategisk förändring kring skolans arbetslivsorienterande insatser identifieras
under utvecklingsarbete med Vägledningscentrum. Projektets behov och relevans i området
motiveras på ett tydligt sätt och bedöms som tillräckligt.
Projektägare Göteborgs Stad har erfarenhet av att driva Socialfondsprojekt och projektorganisationen
har relevant kompetens och kapacitet, och bedöms som kompetent. Projektet kommer att bedrivas
med Vägledningscentrum i Göteborg som har bra erfarenhet av organisation och genomförande av
studie- och yrkesvägledningen. De har också mångårig erfarenhet av både nationella, nordiska och
transnationella projekt och deltog i ESF nationellt projekt Plug in och Plug in 2.0.
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Projektet har resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. En extern utvärderare ska avropas från
ESF:s ramavtal för projektutvärdering, men under analysfasen behöver en detaljerad
utvärderingsplan med mätbara mål och indikatorer tas fram.
De horisontella kriterierna ska kunna godkännas för prioritering Projektet har för plan att integrera de
horisontella principerna i alla insatser i projektet och de kommer att utgå från övergripande nationella
kriterier för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet identifierar behovet av
jämställdhetsintegrering och använder kvantitativa och kvalitativa data. De har för mål att påverka de
könstereotypa val som görs av kvinnor och män och verka för att jämställdhetsintegrera könen så att
alla elever i staden erbjuds likvärdiga möjligheter oavsett kön. Mål avseende jämställdhet finns, men
måste indikatorsättas under analysfasen.
Projekt inom mål 1:2 har inga deltagare och därför är det svårt att beräkna hur kostnadseffektivt det
är. För vissa tjänster har de använt de högsta timlönekategorierna men det behövs för genomförande
av projektet då projektet har för sikt att jobba på en strategisk nivå. Projektet håller en acceptabel
nivå avseende kostnadseffektivitet, och samtliga budgeterade kostnader bedöms som
stödberättigade. Projektet är därför godkänt ur detta perspektiv.
Sammanfattningsvis bedöms projektet bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål. Dess
långsiktiga effekter ska leda till ett ändrat arbetssätt och har bra implementeringsbarhet då projektet
är på en strategisk nivå där de ska arbeta mot de politiskt ansvariga och chefstjänstemän i
kommunen.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det finns inga särskilda förutsättningar för 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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Projektets har tydliga mål och aktiviteter som ligger i linje med vad som efterfrågas i
utlysningen för att uppnå förväntade resultat och effekter
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Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Brister som finns i Göteborgs område är välbeskrivna och problem- och behovsanalys är
tydligt motiverat utifrån befintliga erfarenheter och kunskap.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.
X
Motivering: Projektägaren har erfarenhet av att driva socialfondsprojekt och projektorganisationen
har relevant kompetens och kapacitet och bedöms som kompetent
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.
X
Motivering: Projektet bedöms som välförankrad. Utöver den direkta målgruppen finns även indirekta
målgrupper då de långsiktiga mottagarna för resultat är elever och skolpersonal inom Göteborg.
Projektet ska jobba för att utveckla och påverka berörda organisationer, samt förändra befintliga
strukturer.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Utvärderingsplanen är godkänt då det finns resurser avsatta men den ska utvecklas
under analys- och planeringsfas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella principerna ska integreras i alla insatser i projektet och de kommer att
utgå från övergripande nationella kriterier för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet håller en acceptabel nivå avseende kostnadseffektivitet, och samtliga
budgeterade kostnader bedöms som stödberättigade.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Bilaga 18

Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden
Ärende- Dnr.n
nummer
r
1

2

Sökande/Projektnamn

2016/ SDF Askim-Frölunda00544 Högsbo/ Manage your health

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

10 730 875 Prioriteras
Projektet Manage your health har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Manage your health uppfyller
prioriteringsgrunderna (56%)
2016/ Samordningsförb.
3 254 030 Prioriteras
00553 Trollhättan, Lilla Edet och
Projektet Friska vindar PO2 har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med
Grästorp/Friska Vindar PO2
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Friska Vindar PO2 uppfyller
prioriteringsgrunderna (50%)
SUMMA 13 984 905
Utlyst 60 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden

Projekt: Manage your health
Sökande organisation: SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

2 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Projektnamn

Manage your health

Sökande organisation

Göteborgs Stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00544

Utlysning; namn och diarienummer

Öka övergångarna till arbete eller studier för kvinnor och män
som är eller har varit sjukskrivna - 2016/00333

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Personer mellan 30-55 år som uppbär försörjningsstöd och/eller
långvarig offentlig försörjning. Deltagarna ska ha ohälsa och ha
eller har haft kontakt med sjukvården vilket förutsätts kunna
dokumenteras genom läkarintyg.

Antal deltagare

200 (100 kvinnor och 100 män)

Projektperiod

2017-02-01 - 2020-01-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6

Sökt stödbelopp

10 730 875 Kr

Total projektbudget

22 856 775 Kr

Samverkar/samarbetar med

SDF Västra Göteborg och SDF Majorna-Linne

Samordnare

Fedja Zunic

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Ett samverkansprojekt mellan kommunala och statliga aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra
sjukskrivnas återgång till arbete eller studier. Fokus på jämställdhet och jämlikhet och individens
förmåga att hantera sin egen hälsa med rätt stöd - Manage your Health!
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
Manage your health är ett samverkansprojekt mellan socialtjänster i tre stadsdelsförvaltningar i
Göteborgs stad – SDF Askim-Frölunda-Högsbo, SDF Västra Göteborg och SDF Majorna-Linne. Man har
för avsikt att arbeta med personer som uppbär försörjningsstöd och samtidigt lider av ohälsa. Dessutom
planerar projektet att utveckla metoder och samverkan för dessa målgrupper. Arbetet ska baseras på
metoden SIP – samordnad individuell plan. Projektet har angivit följande mål på individnivå:
•
•
•
•
•
•

Deltagarna upplever en känsla av innanförskap.
Deltagarna upplever en förbättrad hälsa.
Deltagarna kommer i rätt insats.
Fler påbörjar en ordinerad insats och kommer i aktivitet.
Fler gör progression inom föreslagen insats.
Fler fullföljer en föreslagen insats.

Projektet har angivit följande mål på organisationsnivå/strategisk nivå:
•
•
•
•

•

Nya arbetssätt hos projektägaren
Ny kunskap om hur använda SIP och IPS i praktiken genererar en förändrad arbetsmetod som
implementeras i ordinarie verksamhet
Ny kunskap om målgruppens hälsa och livsvillkor
Ny kunskap om hur man kan praktisera ett utvecklande arbetssätt
Samverkan kring målgruppen nollplacerade

I en bilaga till ansökan har projektet angivit följande förväntade resultat:
•
•

•

25 % av deltagare i projektet ska komma ut i någon typ av arbets- eller studierelaterad aktivitet.
50 % av deltagare upplever att deras hanterbarhet stärks för att hantera sin situation
10 % av deltagare får sjukersättning utifrån att den bedömningen gjorts

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Svenska ESF-rådet gör bedömningen att projektet ska arbeta med samtliga tre förväntade resultat i
den aktuella utlysningen, vilket innebär att projektet ska leda till att kvinnor och män som är eller har
varit sjukskrivna återgår till arbete och/eller påbörjar studier, att de deltagande aktörernas ordinarie
arbete med personer med övergående ohälsa utvecklas och förbättras samt att en varaktig
samverkan ska utvecklas. Däremot bedöms ansökans redogörelser för såväl problemanalys,
utförande och förväntade mål vara beskrivna i endast en grundläggande omfattning. Detta gör det
något svårt att bedöma vilka möjligheter projektet har för att resultera i ett effektivt genomförande.
Utifrån stödsökandens beskrivning av de egna organisationernas utvecklingsområde görs dock
bedömningen att projektets idé och inriktning har potential att åstadkomma betydlig skillnad för
målgruppen som helhet.
Positivt för projektet är dels att man har tydliga avsikter att implementera projektets resultat i ordinarie
verksamheter samt att man avser att samverka med framförallt två andra stadsdelsförvaltningar i
Göteborgs stad. Detta bedöms ge en bred bas för kompetensspridning och även goda möjligheter att
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utveckla och implementera den befintliga SIP-metoden som man avser att använda i projektet.
Svenska ESF-rådet gör därför bedömningen att projektet har god potential att uppnå
strukturpåverkande effekter samt att sprida eventuella positiva resultat.
Att man endast räknar med att endast 25 % av projektets deltagare ska komma ut i någon typ av
arbets- eller studierelaterad aktivitet bedöms vara såväl lågt som diffust. Stödsökanden uppger att
den lägre målsättningen beror på att målgruppen är svår och att man inte arbetat med den tidigare.
Svenska ESF-rådet konstaterar att sökanden, vid en mer detaljerad problemanalys/målgruppsanalys,
eventuellt hade haft möjligheter att sätta mer konkreta och eventuellt ambitiösa mål.
Av ansökan framkommer att projektet avser att upprätta ett transnationellt partnerskap med en eller
flera partners. Målet är att hitta en lämplig partner och ingå ett lärande kring utanförskapets påverkan
på hälsa. Sökanden beskriver ingen detaljerad plan för det transnationella utbytet men nämner olika
exempel på verksamheter utomlands som kan bli aktuella.

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 avser att arbeta med personer som uppbär försörjningsstöd och samtidigt lider
av ohälsa. Dessutom planerar projektet att utveckla metoder och samverkan för dessa målgrupper.
Detta bedöms av Svenska ESF-rådet stämma överens med aktuell utlysning. Dock gör Svenska
ESF-rådet bedömningen att projektets förväntade mål är något otydligt formulerade, särskilt
avseende målen för metodutveckling och samverkan. När det gäller de individbaserade målen gör
Svenska ESF-rådet bedömningen att de är något tydligare, men att de inte är ambitiösa.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Den beskrivna problem- och behovsanalysen bedöms av Svenska ESF-rådet utgå ifrån
målgruppen samt den egna verksamhetens utvecklingsområde. Däremot bedöms analysen vara
alltför övergripande och inte detaljerad. Stödsökanden använder sig dessutom framförallt av den
egna organisationens erfarenheter utan att inhämta information från andra relevanta källor.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X
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Motivering: Stödsökanden är en organisation med erfarenhet av EU-projekt och de bedöms
dessutom i ansökan ha beskrivit hur de, som stadsdel i Göteborgs stad, har upparbetade rutiner och
manueler för t.ex. hantering av EU-medel. Svenska ESF-rådet gör dock bedömningen att
stödsökanden inte i tillräcklig omfattning beskrivit vilken typ av kompetens som projektet avser kräva
av projektledning för att säkerställa hög kvalité i projektgenomförandet. Denna fråga anses vara av
särskilt vikt vid arbete med komplicerade målgrupper.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Svenska ESF-rådet anser det vara positivt att tre stadsdelar i Göteborgs stad
samarbetar i samband med denna typ av projekt och att projektet har tydliga avsikter att
implementera de i projektet utvecklade metoderna. Dock görs bedömningen att stödsökanden
endast i liten utsträckning beskrivit hur projektet förankrats hos de deltagande organisationerna och
hur de utpekade mottagarna är involverade.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Att projektets angivna mål har bedömts vara något otydligt formulerade bidrar till att
Svenska ESF-rådet gör bedömningen projektet kan vara svårt att utvärdera förrän målen
konkretiseras ordentligt. Det saknas dessutom indikatorer eller mer utförliga planer för hur projektet
ska följas upp och utvärderas.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: För denna del av ansökan har Svenska ESF-rådet krävt in omfattande kompletteringar.
Sammantaget görs därför bedömningen att stödsökanden endast på en grundläggande nivå
beskrivit hur de ska integrera de horisontella principerna i projektets genomförande.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektets beräknade kostnad per deltagare är 68 279 kronor. Detta bedöms av
Svenska ESF-rådet en relativt hög kostnad för motsvarande projekt inom programområde 2.
Samtidigt är målgruppen med vilken projektet kommer arbeta svår och resurskrävande. Dessutom
ska projektet utveckla nya arbetsmetoder för målgruppen där man har ett tydligt mål att arbetssättet
ska implementeras i ordinarie arbete. Det betyder att metodutvecklingen skall ske på ett sådant sätt
att metoden enkelt kan implementeras. Svenska ESF-rådet gör bedömningen att projektet är
kostnadseffektivt i tillräcklig omfattning.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden

Projekt: Friska vindar PO2
Sökande organisation: Samordningsförb. Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

5 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

4 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

2 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 2

Projektnamn

Friska vindar PO2

Sökande organisation

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00553

Utlysning; namn och diarienummer

Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna,
2016/00333

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.1

Målgrupp

Kvinnor och män som är sjukskrivna från en anställning,
sjukskrivna utan anställning och kvinnor och män som nyligen
avslutat en sjukskrivning men nu är arbetslösa. Alla deltagare
har eller har haft en långvarig sjukskrivning och behöver extra
stöd för att återkomma i arbete eller påbörja studier.

Antal deltagare

200 deltagare (160 kvinnor och 40 män)

Projektperiod

2017-03-01 – 2020-02-28

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

3 254 030 kr

Total projektbudget

6 924 540kr

Samverkar/samarbetar med

Högskolan Väst

Samordnare

Sofia Nilsson Davies

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Friska Vindar är ett samverkansprojekt som består av delarna Friska Vindar (PO1) och Friska Vindar
(PO2). Friska Vindar arbetar för friskare arbetsplatser och minskade sjukskrivningar genom
tillvaratagande av medarbetarnas erfarenheter och engagemang. Kompetensutveckling och
individinriktade insatser skapar tillsammans med nya strategiska samarbetsvägar, metoder och
handlingsplaner samt förutsättningar för att de pågående sjukskrivningarna skall kunna förkortas och nya
sjukskrivningar förebyggas. Projektet arbetar från åtgärdande till främjande via förebyggande insatser.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.
-

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektet Friska vindar PO2 avser leda till att öka återgången i arbete eller studier för kvinnor och
män som är eller har varit sjukskrivna.
Några av de övergripande effekter som projektet vill åstadkomma är:
•

Minskat utanförskap

•

Långsiktig försörjning för individen

•

Mer och effektivare samverkan/samarbete

•

Tillgodosedda arbetskraftsbehov

•

Ökad kunskap inom området

•

Välfungerande rehabiliterande insatser

Projektet har som mål att 25% av deltagarna ska återgå i anställning eller studier efter
projektdeltagandet, 50% ska närma sig arbetsmarknaden exempelvis genom att finna ett nytt spår att
följa, vilket kan vara att arbetsträna eller praktisera, enligt ansökan. Andra mål är att nå långsiktig
försörjning för deltagarna, bättre hälsa och ökad tilltro till egenförmågan, ökad samverkan mellan
myndigheter kring sjukskriven personal och utvecklandet av metoder och upplägg som är effektiva för
målgruppen och att sprida dem i organisationer som möter målgruppen. I ansökan och bilagor för
Friska vindar PO2 redovisas en övergripande behovsanalys med statistik kring sjukskrivningstalen för
de tre kommunerna Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Djupare analyser ska göras under hösten,
enligt ansökan. En basal problemanalys finns också som pekar på långa sjukskrivningar framförallt
inom kvinnodominerade yrken och på grund av psykisk ohälsa. Projektets tänkta aktiviteter kopplar till
stor del an till existerande verksamheter, ”Trampolinen” och ”Hälsa för alla”, som tidigare har
utvecklats för andra målgrupper och som innebär extra stöd kring hälsa och vägar till praktik och
arbetsträning med både gruppaktiviteter och aktiviteter som kan anpassas till individens behov. Även
stresshantering, livsstilsgrupper, entreprenörskap och aktiviteter kring social ekonomi är tänkbara
aktiviteter i projektet. Projektidén med extra stöd för målgruppen med de tänkta aktiviteterna för att
stötta deltagarna på vägen till arbete eller studier bedöms vara relevant och genomförbar. Projektet
bedöms vara förankrat i de deltagande aktörernas organisationer och under analys- och
planeringsfasen ska vidare förankringsarbete göras. Projektet bedöms vara kostnadseffektivt och
goda resultat avses implementeras under projekttiden enligt projektets planering.
Horisontella principer bedöms finnas integrerade i ansökan och kriteriet för lika möjligheter bedöms
uppfyllt men jämställdhetsarbetet kommer att bedömas på nytt efter analys- och genomförandefas.
Projektet planerar också ett transnationellt utbyte med en vänort i Danmark, Hjööring, för att
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undersöka och ta del av framgångsrika insatser och aktiviteter och hur de arbetar med kvinnor och
män som står långt från arbetsmarknaden för att de ska nå arbete och egen försörjning.
Bedömningen är att utbytet med en aktör som arbetar med samma fokus och målgrupp kan ge ett
mervärde till projektet. Projektet bedöms ligga i linje med aktuell utlysning och
socialfondsprogrammet och ha potential att nå planerade resultat och effekter.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det föreligger inga särskilda förutsättningar för 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: Projektmål och förväntade resultat bedöms vara i linje med utlysningens tre efterfrågade
resultat och därmed kunna bidra till programmets måluppfyllelse. Målen bedöms kunna nås genom
de föreslagna aktiviteter som ska äga rum i projektet. Behovsanalysen bedöms ha utgått från
målgruppens och deltagande aktörers behov men den bedöms dock vara relativt begränsad.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: I ansökan och bilagor för projektet redovisas en grundläggande problem- och
behovsanalys med statistik kring sjukskrivningstalen för de tre kommunerna Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Djupare analyser görs under hösten 2016.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Projektägaren bedöms ha kapacitet och kompetens inom relevanta områden för att driva
socialfondsprojekt med den här inriktningen. Deltagande aktörer och medlemmar i förbundet har
erfarenhet av att driva socialfondsprojekt, varför kompetens bedöms finnas tillgänglig.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X
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Motivering: Projektet bedöms vara förankrat. Under beredning har viljeförklaringar inkommit från de
deltagande parterna som beskriver intresse och intentioner att vara med i projektet. Det finns en
viss beskrivning i ansökan av hur fortsatt arbete med förankring ska göras under analys- och
planeringsfasen. Projektets ägarskap bedöms säkrat då det är ett samordningsförbund som är
projektägare och medlemmar i förbundet är deltagande aktörer. Det bedöms också till stor del vara
de som ”äger” de beskrivna problemen och den samverkan som finns i existerande
förbundsorganisation bedöms vara en framgångsfaktor för lyckade resultat.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: En utvärderare ska följa projektet under projekttiden och stötta på vägen mot resultat.
Planering för uppföljning och utvärdering bedöms finnas men den behöver utvecklas under analysoch planeringsfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: I projektansökan beskrivs hur de horisontella principerna ska integreras i
projektverksamheten och projektet bedöms ha potential, men en utveckling ska ske under analysoch planeringsfasen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Den föreslagna projektorganisationen bedöms vara rimligt resurssatt. Närmare planering
för projektets aktiviteter ska tas fram under analys- och planeringsfasen när behovsanalysen har
fördjupats, vilket kommer att förtydliga kostnadseffektiviteten i projektet. Projektet bedöms vara
kostnadseffektivt med en genomsnittlig kostnad per deltagare på 31 768 kr. Framgångsrika resultat
avses till stor del implementeras under projekttiden.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:2

Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Bilaga 19
2016-12-09

Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet för
unga kvinnor och män (15-24år)
Ärende- Dnr.n
nummer
r
1

2

3

Sökande/Projektnamn

2016/ Göteborgsregionens
00557 kommunalförbund
(GR)/Fullföljda studier GR
"FSGR"
2016/ Skaraborgs
00532 Kommunalförbund/ En skola
för alla

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

9 794 801 Prioriteras
Projektet Fullfölja studier GR "FSGR" har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Fullfölja
studier GR "FSGR" uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%)
28 773 398 Prioriteras
Projektet En skola för alla har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer med VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. En skola för alla uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (64%)
2016/ Falköpings
8 917 167 Prioriteras
00547 kommun/Plattform Ung
Projektet Plattform Ung styrka Falköping har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
styrka Falköping
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Plattform Ung styrka Falköping uppfyller prioriteringsgrunderna (56%)
SUMMA 47 485 366
Utlyst 60 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år)
Projekt: Fullfölja studier GR ”FSGR”
Sökande organisation: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

3 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

8 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

5 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Projektnamn

Fullfölja Studier GR ”FSGR”

Sökande organisation

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00557

Utlysning; namn och diarienummer

Insatser för unga 15-24 år :2016/00334

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

Unga män o kvinnor mellan 15-24 år

Antal deltagare

500 (300 män, 200 kvinnor)

Projektperiod

2017-03-01 – 2020-03-30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

6 månader

Sökt stödbelopp

9 794 801

Total projektbudget

14 660 207

Samverkar/samarbetar med

Västra Götalands regionen (VGR), SKL, Skaraborgs
kommunalförbund

Samordnare

Thomas Ljungberg

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Fullfölja studier GR ”FSGR” är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för deltagande skolor att
utifrån lokala behov samt med hjälp av vetenskapligt förankrade och beprövade metoder arbeta för att
motverka studieavbrott så att fler unga kvinnor och män (15-24 år) erhåller en gymnasieexamen, för att i
förlängningen fler unga personer i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på
arbetsmarknaden. Projektets övergripande mål är att minska studieavbrotten på de skolor som deltar i
projektet. Projektet pågår under 36 månader, perioden 31 mars 2017 - 31 mars 2020.
Behovet av insatser som resulterar i ökad kompetens hos verksamma inom skolan när det gäller att
motverka studieavbrott är stort, vilket stämmer väl med de behov och planer som finns inom GR, VGR,
nationellt och inom EU. Dessa insatser behöver ha ett tydligt individperspektiv så att de aktiviteter som
planeras inom projektet har en hög grad av inbyggd flexibilitet och individanpassning. Att möta
deltagande elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar gällande motivation,
familjebakgrund och utifrån om de är nyanlända eller har någon funktionsnedsättning blir viktiga
beståndsdelar att beakta inom projektets ram. Bedömningen är att projektet kommer att bidra till detta
genom ingången där skolorna lokalt formulerar sin projektverksamhet med utgångspunkt i individuella
behov hos eleverna. Det innebär att elevernas specifika behov och svårigheter, bland annat kopplat till
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funktionsvariationer, språk och andra faktorer utgör grunden i arbetet med insatser. Analysen av varför
eleven befinner sig i riskzon för att hoppa av är nyckeln till en relevant och individuellt anpassad insats.
Projektet bedrivs inom ramen för tre delområden: A) Lokala delprojekt på gymnasieskolor, B)
Mötesplatser där ungdomar som riskerar att hoppa av skolan och arbetslivsrepresentanter träffas och C)
en processkarta som tydliggör de kompetenser och resurser som finns att vända sig till när en skola
upptäcker att en elev riskerar att hoppa av. De lokala delprojekten kommer att bedrivas på ett antal
skolor i Göteborgsregionen med fokus på fristående gymnasieskolor. Utifrån en projektidé baserad på
lokala förutsättningar och elevgruppens behov, formuleras en projektplan för utvecklingsarbetet på
respektive skola. Sakkunnig projekt- och processledning från GR bistår i det lokala arbetet, och en
samordning med övriga projekt och initiativ som rör frågan genomförs kontinuerligt.
Resultat av projektet förväntas möta utmaningar på både individ, organisation och systemnivå för att
underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).

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.
Gr:s ansökan uppfyller väl de förväntningar som gällande utlysning ställer på sökande part. Här finns
en bra och tydlig bakgrundsbeskrivning och problemanalys kring problematiken rörande ungas
skolavhopp. Ansökan bygger mycket på det stora SKL projektet ” Plug in ” som arbetar med de
kommunala skolorna, medan denna ansökan tar fokus på de privata aktörerna samt en kommunal
skola. Projektets målgrupp är alltså unga kvinnor och män 15-24 år som löper befinner sig i gråzonen
mellan studier och arbete och som av de deltagande skolorna bedöms löpa risk för skolavhopp. I
ansökan beräknas dessa utgöras av ca 500 elever på de åtta ingående enheterna, där den
kommunala skolan är en skola med elever som till stor del hoppat av från tidigare utbildningar
(Burgården).
Gr som organisation har en dokumenterat god erfarenhet av dessa frågor och den organisation som
byggs upp kring just detta projekt bedöms ha goda förutsättningar att driva ett projekt av denna
karaktär.
Projektet är väl förankrat och styrks via insända avsiktsförklaringar från medverkande aktörer.
Mottagare av resultatet är förutom GR de deltagande aktörerna och målgruppen själva.
Projektetannordnaren har idag ett arbete inom annat EU- program (Erasmus) där man ingår som
expert just i frågor rörande skolavhopp. Under analys/planeringsfasen ska det undersökas om man
kan jobba transnationellt med parter i detta program.
När det gäller utvärdering och uppföljning så kommer mycket av uppföljningsarbetet att utföras av
projektledarna själva medan resultat och metodfrågor ska studeras/analyseras av extern utvärderare.
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Projektet har tydliga skrivningar som gäller för arbete med jämställdhet och tillgänglighet men
ytterligare analyser ska ske under analys och planeringsfasen.
Projektet bedöms som kostnadseffektivt med en styckkostnad på ca 29 300 kronor per deltagare,
baserat på 500 deltagare.
Sammanfattningsvis bedöms ansökan som mycket välformulerad och ligga helt i linje med kraven i
gällande utlysning och därmed godkänd att sändas vidare till strukturfondspartnerskapet för eventuell
prioritering

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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Ansökan uppfyller mycket väl gällande utlysning, och bygger på stora delar på
erfarenheter från SKL: s stora projekt ”Plug in” skillnaden är att denna ansökan innefattar privata
gymnasium.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan har en tydlig bakgrundsbeskrivning och problemanalys kring ungas
skolavhopp. Den är styrkt med könsuppdelad statistik som belyser problematiken i sökt region. Just i
denna ansökan beräknas ca 500 elever vara i riskzon
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X
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Motivering: Gr som organisation har en dokumenterad god erfarenhet av frågor som rör skolans
värld samt erfarenheter från liknande projekt inom den kommunala skolan
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektansökan är väl förankrad och styrkt via insända avsiktsförklaringar från
deltagande skolor. Mottagare av resultatet är förutom GR de deltagande skolorna samt deltagarna.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Stora delar av löpande uppföljning och utvärdering kommer att göras av GR: s egna
projektledare, med resultat och metodfrågor ska studeras/analyseras av extern utvärderare.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Ansökan uppvisar tydliga skrivningar gällande arbetet med jämställdhet och
tillgänglighet, men ytterligare analyser ska utföras under analys och planeringsfasen
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Mäter man på projektets totala kostnad ligger styckkostnaden på 29 300 kronor vilket i
PO 2 sammanhang är ett relativt lågt belopp. I den här typen av projekt är det dock svårt att se hur
stor del av kakan som tillfaller var och en av de 500 deltagarna.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år)
Projekt: En skola för alla
Sökande organisation: Skaraborgs Kommunalförbund
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 2

Projektnamn

En skola för alla

Sökande organisation

Skaraborgs kommunalförbund

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00532

Utlysning; namn och diarienummer

Insatser för unga 15-24 år, 2016/00334

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

Unga 15-24 år som riskerar att hoppa av, eller har hoppat av
skolan.

Antal deltagare

400 (200 kvinnor)

Projektperiod

1 februari 2017 till 31 januari 2020

Analys- och planeringsfas, antal
månader

7 månader

Sökt stödbelopp

28 773 398

Total projektbudget

43 152 829

Samverkar/samarbetar med

Kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad,
Samordningsförbundet Väst, Arbetsförmedlingen 32 kommuner i
Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg.

Samordnare

Erik Johansson

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 15-24 år med fokus på 15-19
år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad i Västra Götalandsregionen. Genom samverkan
inom det kommunala aktivitetsansvaret, skolhälsovård, fritidsaktiviteter, pedagogiska team, mentorskap,
vård och hälsofrämjande insatser ska en helhetssyn på den unga människans behov och förutsättningar
skapa möjligheter att förhindra blivande skolavhopp och bidra till att unga kan återgå i studier. I stort sett
alla deltagare kommer vara inskrivna i skolan vilket till stora delar är oprövat och genom tidiga insatser
ska projektets samverkan och stöd skapa strukturer som kan implementeras i verksamheten för att
kommande elevkullar ska få än bättre stöd och att alla unga tas om hand direkt när problem uppstår.
Detta ska på sikt gynna arbetsmarknad, individen och samhället i stort då fler får utvecklade resurser att
försörja sig, känna egenvärde och tillit till våra gemensamma välfärdssystem.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Projektet kommer att bedrivas i form av fem moduler. Modul 1 kommer alla kommuner delta i, övriga
är valbara utifrån lokala behov. I korthet innebär modulerna följande.
Modul 1. Samordnad struktur, organisation och frånvarohantering.
Modul 2. Främjandearbete mot ungdomar. Fokus på utrikesfödda, primärt då nyanlända, ungdomar.
Modul 3. Ett tvärprofessionellt team, som ska möta ungdomarna och vägleda dem.
Modul 4. Förstärkt arbete och samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret med fokus på
främjande insatser för ungdomen.
Modul 5. Samverkan mellan elevhälsoteam och primärvården.

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 som övergripande målsättning att stärka unga kvinnor och mäns etablering på
arbetsmarknaden genom att skolavhoppen minskas. Detta skall ske genom arbetet i de fem
modulerna som nämns ovan, vilket är tänkt att leda till en rad olika resultat på individnivå och
organisationsnivå. Projektet syftar även till att bryta könsstereotypa normer och inställningar hos
målgruppen.
Ansökan bedöms vara väl förankrad i de tre deltagande kommunalförbunden, och även i de
deltagande kommunerna. Av vad som framgår av ansökan konstateras att projektet bygger på en
gedigen bakgrundsundersökning där projektnyttan tydligt motiveras. Ansökan uppvisar en omfattande
katalog av förväntade resultat på såväl individ- samt organisationsnivå, men de knyter ändå tillräckligt
tydligt an till den övergripande målsättningen. Förutsättningarna att uppnå detta bedöms som goda.
Projektet sträcker sig över tre delregioner, vilket möjliggör ett brett erfarenhetsutbyte kommuner
emellan, men också att respektive kommun/delregion ges förutsättningar att utveckla sina respektive
styrkeområden. Deltagande ungdomar kommer också ges möjlighet att delta i aktiviteter utanför sin
hemort. Detta bedöms innebära att den enskildes möjlighet att hitta passande aktiviteter ökar då man
inte kommer vara beroende av ett begränsat utbud i hemkommunen. Då man tar ett samlat grepp för
att minska skolavhoppen inom ett stort geografiskt område finns goda förutsättningar för
implementering, och det är tydligt att deltagande kommuner är mottagare av projektets resultat. Vad
avser de horisontella principerna är dessa generellt sett tillgodosedda i tillräcklig utsträckning.
Emellertid brister projektet något avseende jämställdhets-, tillgänglighets-, och
ickediskrimineringsanalys av projektets fokusområde. Således saknas förutsättningar att ge ett högre
betyg än godkänt i detta avseende. Skaraborgs kommunalförbund bedöms ha mycket god
administrativ och ekonomisk kapacitet. Förbundet bedriver för närvarande ett Socialfondsprojekt och
det bedöms finnas en mycket god kunskap om ESI-fonderna samt projektets fokusområde, inom
organisationen. Motsvarande erfarenhet och kompetens återfinns inom övriga kommunalförbund,
varför partnerskapet bakom ansökan bedöms som starkt. Projektet uppvisar en kostnadsbild som
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ligger över genomsnittet i programområdet, sett till kostnad per deltagare. Då deltagartid med mera
skiljer sig i hög grad mellan de olika modulerna är det inte möjligt att göra beräkningar kring
kostnaden per kursdeltagarvecka. Projektets medfinansiering består nästan uteslutande av offentligt
bidrag i annat än pengar, som i detta fall avser personal i de deltagande kommunerna som ska utföra
arbete i projektet.
Projektet kommer att utvärderas av ESF-rådets upphandlade utvärderare. Det finns en beskrivning i
ansökan av hur denna utvärdering ska ske, vilken bedöms som nöjaktig. Projektet innehåller inte
transnationellt utbyte.
Sammanfattningsvis kan sägas att projekt En skola för allas största fördel är att den med stöd av ett
omfattande och gediget förarbete tar ett samlat grepp i de tre delregionerna kring att förebygga och
motverka skolavhopp. Genom de fem modulerna ges möjlighet till såväl specialisering för kommuner
som valmöjligheter för deltagare. Detta tillsammans med den breda förankringen gör att det föreligger
goda förutsättningar för projektet att nå utlysningens förväntade resultat och effekter.

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det finns inga särskilda förutsättningar för 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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Genom att ta ett gemensamt grepp på skolavhopp i tre delregioner, baserat på en
gedigen bakgrundsanalys bedöms projektet ha goda förutsättningar att nå förväntade resultat och
effekter. Således är projektet väl godkänt.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: I ansökan presenteras en omfattande bakgrundsanalys som bygger på tidigare
erfarenheter samt rapporter och undersökningar som avser berörd region. Analysen bedöms som
heltäckande och motiverar projektnyttan tydligt. Således bedöms detta som mycket godkänt.
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Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: I partnerskapet bakom ansökan står tre kommunalförbund. Dessa har internt mycket
god kompetens och erfarenhet av Socialfonden, varför bedömningen blir väl godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Projektet bedöms som väl förankrat i de tre kommunalförbunden. Då projektet omfattar
även 32 kommuner samt Arbetsförmedlingen finns en mindre risk att projektet inte är förankrat fullt
ut. Samtidigt är kommunerna tydligt utpekade mottagare för resultat. Projektet är väl godkänt inom
detta område.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Man har lämnat en godtagbar beskrivning av hur projektet ska utvärderas, ur såväl
kvantitativ som kvalitativ synvinkel. Beskrivningen är relativt utförlig men i relation till projektets
komplexitet och omfattning bedöms beskrivningen vara tillräcklig för att uppnå godkänd nivå.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Särskilt vad gäller jämställdhet håller projektet till vissa delar hög nivå. Dock saknas i
vissa delar en problemanalys gällande horisontella principer, varför man når upp till godkänd nivå.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Projektet ligger över genomsnittet sett till kostnad per deltagare. Projektets uppbyggnad
med deltagare på flera olika orter kan bidra till en högre kostnadsnivå.
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.2: Underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år)
Projekt: Plattform Ung styrka Falköping
Sökande organisation: Falköping Kommun
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

4 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

8 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

2 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 3

Projektnamn

Plattform Ung styrka Falköping

Sökande organisation

Falköpings kommun

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00547

Utlysning; namn och diarienummer

2016/00334, Insatser för unga 15 – 24 år

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

Unga 18 – 24 år, flertalet kommer att vara över 20år
utpekad målgrupp är utrikesfödda och kvinnor

Antal deltagare

110 deltagare, fördelat 55 män och 55 kvinnor

Projektperiod

2017-03-01 – 2020-02-28

Analys- och planeringsfas i månader

3 månader

Sökt stödbelopp

8 917 167 kr

Total projektbudget

13 382 323 kr

Samverkar/samarbetar med

Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och näringslivsenheten,
samt en intressentgrupp bestående av 10-tal företag.

Samordnare

Helena Rydén

.
Stödsökandes sammanfattning av projektet
Plattformen - Ung styrka Falköpings syfte är att utveckla en arbetsmetod för att komma till rätta med ett
identifierat problem att unga kvinnor och män, med svensk bakgrund och utrikes, inte får jobb trots
insatser och tillgång till arbetstillfällen i Falköpings kommun. Målgruppen är unga 18-24 år.
Projektet Plattformen - Ung styrka Falköping har en lång förankringsfas och bakgrund i en analys gjord
av arbetsmarknadsenheten, de fackliga organisationerna på företagen, arbetsförmedlingen och industrin
i Falköping om att många ungdomar går in och ut i åtgärder utan att de får fäste och får ett jobb.
Projektidén att göra särskilda insatser för ungdomar 18 - 24 år för att hjälpa dem till jobb inom industrin
och även andra branscher har sitt ursprung i situationen i Falköping där särskilt industrin står inför stora
utmaningar att hitta personal.
Metodutvecklingen ska utgå från praktisk individuell handledning och individanpassad utbildning
tillsammans med branscher där det finns och kommer att finnas tillgängliga arbetstillfällen.
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I inledningsskedet genomförs intervjuer på företagen med ungdomarna. Därefter följer praktik enligt ett
introduktionsprogram som involverar flera företag i syfte att ungdomarna ska få en bred bild av
arbetslivet och olika yrken. Praktiken sker parallellt med handledning och kontinuerligt stöd från
Plattformen - Ung styrka Falköping.
Efter genomgången introduktionsutbildning så utvärderas deltagarens upplevelse och insats av
deltagaren, företagen och projektteamet för att kunna gå vidare mot steg 2. Där sker avstämning och
individuell plan utarbetas för ungdomarna. I den skapas en bild av hur man kan matcha den deltagandes
önskemål och branschens behov. Här bestäms också vilka utbildningsinsatser som bör genomföras, hur
länge och var. I avslutande steg sker en förankringsprocess på arbetsmarknaden.
Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen
Plattform – Ung styrka Falköping har som syfte att arbeta för att nå En mer inkluderande arbetsmarknad
och Matchning mellan utbildning och arbetsliv för ökad sysselsättning då man ska jobba med gruppen
utrikesfödda och ge dem rätt förutsättningar för arbete inom de utvalda sektorerna som projektet riktar
sig mot. Sökande menar att industrin kommer att påverkas då de deltagande företagens strukturer är
snedfördelade både gällande ålder, kön och bakgrund och att företagen har gett uttryck för ett starkt
intresse att jobba med dessa frågeställningar.
Falköpings kommun har nyligen antagit en ny arbetsmarknadsstrategi som har fokus på tydligare och
effektivare insatser för arbetslösa med visionen ”en väg till jobb”. Projektets förväntade resultat är att det
kommer att finnas effektivare vägar att hjälpa arbetssökande individer att få rätt hjälp i form av utbildning,
nätverk och kontakter för att få ett arbete.
Plattform – Ung styrka Falköping kommer att ha ett nära samarbete med socialfondsprojektet Ung Arena
9.0. För att projekten ska verka i samma riktning kommer en del av målen för de båda projekten att vara
samma och som även sätts i relation till kommunens mål inom DUA:n.
Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Projektets mål och förväntat resultat är att 66 personer ska ha kommit i arbete eller studier och att en
arbetsmetod finns utarbetad. Deltagarna ska ha blivit bättre rustade för ett aktivt arbetsliv både
yrkesmässigt och socialt genom att ha praktiserat och studerat i tät kontakt med företagen och med
stöttning från projektet.
Arbetsmetoden ska leda till
- högre sysselsättningsgrad hos de unga i kommunen
- flera utrikesfödda ungdomar med sysselsättning
- fler unga kvinnor med jobb inom de utpekade sektorerna särskilt inom tillverkningsindustrin
Effekten avses vara en fungerande och långsiktig arbetsmetod med förkortade avstånd och
effektivare samarbete mellan myndigheter, kommun och företag. Långsiktig effekt är minskad
arbetslöshet, effektivare matchning mellan arbetslösa och arbetsmarknaden, en förbättrad integration
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med högre andel utrikesfödda inom arbetsmarknaden, ett minskat utanförskap och färre
bidragstagare i kommunen.
Förankringsprocessen där arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, industrin och fackliga
organisationer på företagen har varit involverade och tydliga och riktade insatser till deltagarna i nära
samarbete med industrin, bedöms vara projektets styrka. Resursbemanningen bedöms vara
begränsad och kan vara en svaghet i projektet. Samtidigt kommer projektet att ha ett nära samarbete
med socialfondsprojekt Ung Arena 9.0 och med ovan angivna samarbetspartners, vilket bedöms
kompletterar resursbemanningen och förstärker projektorganisationen som helhet.
Presenterad projektidé bedöms visa på en förändringslogik från problem och behov till resultat och
långsiktiga effekter och som väl överensstämmer med förväntade resultat i utlysningen. Potentialen
för att nå förväntade resultat och effekter bedöms således vara god.
Grund för särskild prioritering av SFP
Plattform – Ung styrka Falköping bedöms
- bidra till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
- göra insatser för unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller som varken arbetar eller
studerar
- för projektmålen involvera relevant samverkan, däribland Arbetsförmedlingen

Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det förekommer inga särskilda villkor.
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.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: I ansökan bedöms det tydligt framgå genom redogörelsen av den långa
förankringsprocess som föranlett ansökan att projektidén vilar på målgruppens och aktörernas
behov. Planerade insatser i nära samarbete med industrin och förväntade resultat bedöms väl
överensstämma med utlysningens inriktning och förväntade resultat och effekter. Omdömet blir
därför väl godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Likt ovan motivering landar bedömningen på väl godkänd. I ansökan presenteras
identifierat huvudproblem och reflektion kring olika orsaksled till problemet. Sökande pekar på att
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projektet har en utmaning i att möta ett tvådelat behov, att utarbeta en metod som skapar
förutsättningar för unga att få tillgång till arbetstillfällen som näringslivet har behov att fylla.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Sökande får betyget godkänt med anledning av att resursbemanningen bedöms vara
något begränsad. Tillsammans med olika arbetsgrupper, intressentgrupp och styrgrupp bedöms
projektorganisationen ha tillräcklig kapacitet och kompetens för verksamheten.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Bedömning väl godkänd görs utifrån liknande motivering angiven under de två första
urvalskriterierna. Ansökan bedöms presentera en väl förankrad projektidé där involverade aktörer är
såväl problemägare som ägare av resultatet.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: Projektidén med utveckling av arbetsmetod och uppsatta mål bedöms vara
utvärderingsbara. Omdömet landar i godkänt då området kommer att konkretiseras ytterligare i
analysfasen.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Sökande bedöms genom analys, övergripande aktiviteter och mål visa på en
medvetenhet och beaktning av de horisontella principerna. Under analysfasen ska
jämställdhetsintegreringen konkretiseras ytterligare. Omdömet blir därför godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Kostnad per deltagare är 94 000kr. Projektet bedöms vara kostnadseffektivt i relation till
om målen uppnås, 60% av deltagarna ska ha kommit i arbete eller påbörjat studier och en
bestående arbetsmetod är framtagen. Då det är svårbedömt hur vida projektägaren efter projektslut
har möjlighet att bekosta en liknande satsning med köp av yrkesutbildningar landar omdömet i
godkänt.
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Strukturfondspartnerskapet Västsverige
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Prioriteringsmöte 9 dec 2016

Bilaga 20

Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.2: Förstudieprojekt för unga med tema spel
och spelutveckling
Ärende- Dnr.n
nummer
r
1

2

Sökande/Projektnamn

2016/ Högskolan i Skövde/ Spel
00554 som etableringsverktyg

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

2 324 829 Prioriteras
Projektet Spel som etableringsverktyg har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Spel
som etableringsverktyg uppfyller prioriteringsgrunderna väl (66%)
2 324 829
Delsumma
2016/ Folkuniversitetet vid
906 963 Prioriteras inte
00541 Göteborgs Universitet/ Ny
Projektet Ny ingång till spelindustrin har bedömts som godkänt av ESF-rådet. Projektet överensstämmer
ingång till spelindustrin
med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Ny ingång till spelindustrin
uppfyller prioriteringsgrunderna (50%)
906 963
Delsumma
SUMMA 3 231 792
Utlyst 3 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet
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Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.2: Förstudieprojekt för unga med tema spel
och spelutveckling
Projekt: Spel som etableringsverktyg
Sökande organisation: Högskolan i Skövde
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

7 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

6 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

0 (5)

Allmän bedömning

6 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Projektnamn

Spel som etableringsverktyg

Sökande organisation

Högskolan i Skövde

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00554

Utlysning; namn och diarienummer

2016/00335

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

Unga 15 – 24 år

Antal deltagare

0 deltagare då det är ett förstudieprojekt

Projektperiod

2017-02-01 – 2017-10-31

Analys- och planeringsfas, antal
månader

9 månader

Sökt stödbelopp

2 324 829 kr

Total projektbudget

2 324 829 kr

Samverkar/samarbetar med

Skaraborgs kommunalförbund

Samordnare

Helena Rydén

.
Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Förstudieprojektet kommer att utreda och skapa underlag för att utveckla ett genomförandeprojekt där
spel, spelteknik och spelkultur är del av metoden för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka
deltagande i utbildning för unga kvinnor och män som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden
eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.
Förstudien kommer att fokuseras kring tre områden:
-

Spelintresse: Vilka aktiviteter kan fånga upp personer med intresse för spel och spelkultur och
genom deras hobby väcka intresse för ökat deltagande i studier/fortsatta studier: Något som
längre fram skulle kunna leda till att ungdomar kan arbeta med att utveckla sin nuvarande
hobby.

-

Gamification: Vilka aktiviteter kan få ungdomar som är intresserad av spelteknik att reflektera
över hur man skulle kunna använda tekniken i andra sammanhang än spel och hur kan detta
kunskapsområde fördjupas så att fler hittar en plats på arbetsmarknaden.
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-

Validering: Vilka är möjligheterna till validering av kompetens inhämtad via dataspel

Projektet kommer att vara uppdelat i fyra block, där de tre första blocken är två månader styck och det
fjärde blocket är tre månader. Tillsammans utgör de projektets nio månader.
1. Analyser; förstudien genomför analyser inom olika områden för att etablera en grund att stå på
2. Utkast till metoder; baserat på analyser och Högskolans kunnande inom området tas det fram
utkast till olika metoder inom de tre fokusområdena
3. Avstämning mot målgruppen; Utkasten till olika metoder presenteras och diskuteras med
målgruppen unga och med intressenter och övriga aktörer inom området
4. Planering av genomförandeprojekt; de utkast till metoder som under avstämningen anses ha
bäst förutsättningar kommer att ligga till grund för aktiviteterna i ett planerat
genomförandeprojekt som dokumenteras som en del av slutrapporten.

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 bedöms väl uppfylla ställda krav i utlysningen som efterfrågar ett sammanhållet
förstudieprojekt med inriktning på spel och spelutveckling som metod för att underlätta etableringen i
arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män.
Målet för förstudieprojektet är att skapa en plan för ett genomförandeprojekt och som redovisas i
slutrapporten för förstudien.
Högskolan i Skövde ansöker om ett förstudieprojekt i nära samverkan med Skaraborgs
kommunalförbund. Högskolan har ett stort utbud av dataspelutbildningar, bedriver flertalet forskningsoch utbildningssamarbeten samt ingår tillsammans med Gothia innovations och kommunen i Sweden
Game Arena, ett kluster som förenare utbildning, forskning och företagande.
Sökandes systematiska och kvalitativa upplägg integrerat med de horisontella principerna tillsammans med tydlig involvering av målgruppen och andra relevanta aktörer som Arbetsförmedlingen,
Sverok, Sveriges största ungdomsförbund inom spel, bedöms vara projektets styrka. Sammantaget
bedöms planerat projektupplägg ha god potential att nå förväntade resultat enligt utlysningen.
Grund för särskild prioritering av SFP
Förstudieprojektet avser att leda till ett genomförandeprojekt som
- bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
- gör insatser för unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller som varken arbetar eller
studerar
- involverar för projektmålen relevant samverkan, däribland Arbetsförmedlingen
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.
Det förekommer inga särskilda villkor.
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: Då sökande bedöms visa på ett systematiskt och kvalitativt upplägg och som tydligt
involverar målgruppen och relevanta aktörer som Arbetsförmedlingen, kommunerna,
spelbranschen, studie- och yrkesvägledare, kommunernas aktivitetsansvariga och
utbildningsanordnare landar omdömet i väl godkänd.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Förstudieprojektet ska resultera i en slutrapport som utrett förutsättningarna för ett
genomförandeprojekt inom temat spel och spelutveckling. Problem- och behovsanalys är en del i
arbetet med att utreda förutsättningarna. Då detta kommer att fördjupas under förstudien blir
omdömet godkänd.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.
X
Motivering: Projektorganisationen tillsammans med referens- och styrgruppen bedöms väl vara i
linje med planerat projektupplägg och tillsammans bedöms de ha den kapacitet och kompetens som
krävs för förstudien och ges omdömet väl godkänd.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Sökande bedöms, i förhållande till att det är en ansökan för ett förstudieprojekt, visa på
god planering och riggning i syfte att skapa förutsättningar för förankring och ägarskap inför ett
genomförandeprojekt. Kriteriet bedöms därför vara godkänt.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X
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Motivering: Då utlysningen avser förstudieprojekt ingår inte utvärdering. Slutrapporten kommer att
vara ett resultat av uppföljning och dokumentation som gjorts under förstudien. Kriteriet bedöms i
och med det vara uppfyllt och omdömet blir godkänd.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: De horisontella kriterierna och särskilt jämställdhetsintegrering bedöms genomgående
finnas med i förstudiens olika delar, vid tillsättning av tjänster, intern och extern kompetens för
analys, reflektion och utveckling och i övergripande målsättning där framför allt ett tydligt mål är att
stimulera fler tjejer att arbeta med spel och spelteknik. Kriteriet bedöms vara väl uppfyllt och
omdömet blir därför väl godkänd.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Då det är ett förstudieprojekt och inga deltagare förekommer är det svårbedömt om
förstudieprojektet är kostnadseffektivt. Likt ovan bedömningsmotiveringar anses ansökan
presentera ett systematiskt och kvalitativt upplägg där genomgående målgruppen och relevanta
aktörer kommer att involveras. Det resulterar i att projektet bedöms ha riggat förutsättningar för att
nå efterfrågade resultat enligt utlysningen som kan leda till ett genomförandeprojekt. I förhållande till
det bedöms projektet vara kostnadseffektivt och får omdömet godkänd.
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:2

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.2: Förstudieprojekt för unga med tema spel
och spelutveckling
Projekt: Ny ingång till spelindustrin
Sökande organisation: Folkuniversitetet vid Göteborg Universitet
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
4 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

4 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Underlag för prioritering

Ärendenummer 2

Projektnamn

Ny ingång till spelindustrin

Sökande organisation

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet

Region

Västsverige

Diarienummer

2016/00541

Utlysning; namn och diarienummer

Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

Programområde/mål

Programområde 2, mål 2.2

Målgrupp

15–24 år

Antal deltagare

Förstudie (deltagarantal ej relevant).

Projektperiod

2017.01.01 - 2017.09.30

Analys- och planeringsfas, antal
månader

9 månader

Sökt stödbelopp

906 963 kr

Total projektbudget

906 963 kr

Samverkar/samarbetar med

Dataspelsbranschen, Gothia Science Park, Diversi, RFSL och
Validering Väst.

Samordnare

Anna Holmgren

.

Stödsökandes sammanfattning av projektet.
Förstudiens syfte är att utreda möjligheter och förutsättningar kring en gemensam och generell
valideringsmodell för YH-utbildningar riktade mot spelbranschen. Förstudien syftar också till att skapa
samsyn, delaktighet och ägarskap för att säkerställa rätt förutsättningar för ett ändamålsenligt och
effektivt genomförandeprojekt. Idag saknas en sådan sammanhållen valideringsmodell vilket utestänger
stora grupper i samhället med informell kompetens som skulle kunna tillföra branschen mycket. Ett
underliggande syfte med förstudien är också att fastställa och utreda hur man kan utforma utbildning och
marknadsföring så att de könsstereotyper som idag är förknippade med spelutveckling kan brytas. Målet
med förstudien är att tydliggöra om det finns grund för att gå vidare med ett genomförandeprojekt.
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Samordnarens eventuella kommentarer/tillägg till sammanfattningen.

Svenska ESF-rådets motivering. Sammanfatta de i ansökan beskrivna förväntade resultaten och
effekterna. Beskriv också projektets andra styrkor, svagheter, eventuella delkriterier och bedöm
projektets potential att nå resultat och effekter.
Ansökan Ny ingång till spelindustrin stämmer väl överens med inriktningen på utlysningen. Ansökan
bygger på förändringslogiken om att erkännandet av kunskap genom validering stärker den enskilda
personen på arbetsmarknaden och höjer den formella kompetensen. Därmed skapas det nya vägar
in till arbetslivet, vilket säkrar spelbranschens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Sökanden
bedriver sedan tidigare en YH-utbildning inom spelutveckling och bedöms med anledning av detta
tillhöra regionens existerande kluster kring spel och spelutveckling.
Ansökan avser en förstudie vars syfte är att undersöka förutsättningarna för ett genomförandeprojekt.
Förväntade resultat på individnivå är att erhålla en djupare förståelse för målgruppens förutsättningar
och sammanhang för att kunna skapa åtgärder som ger en ny väg in till arbetslivet via validering och
utbildning. På projekt- och organisationsnivå är det förväntade resultatet att bland annat att skapa
samsyn, delaktighet och ägarskap hos deltagare samverkanspartners. Målsättningar och förväntade
resultat är något vagt beskrivna i ansökan.
I utlysningen ställs krav på att förstudieprojektet tydligt ska involvera målgruppen. Sökanden har
angett att man avser ha pilotgrupper med deltagare ur målgruppen, samt en digital plattform för att nå
ut till ca 500 individer.
Förstudien ska i sin omvärldsanalys ska undersöka om det finns valideringsmodeller motsvarande
den svenska i de nordiska grannländerna och i så fall genomföra en studieresa för att hämta
inspiration och kunskap.
Sammantaget bedöms ansökan på godkänd nivå leva upp till nationella urvalskriterier och krav som
ställts i den aktuella utlysningen.
Grund för särskild prioritering av SFP
Förstudieprojektet avser att leda till ett genomförandeprojekt som
- bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
- gör insatser för unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller som varken arbetar eller
studerar
- involverar för projektmålen relevant samverkan, däribland Arbetsförmedlingen
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Eventuella förutsättningar för beslut. Ange de förutsättningar/särskilda villkor som ska gälla vid
beslut.

Nationella urvalskriterier
Sammanfatta den bedömning som gjorts i beredningen av ansökan utifrån de nationella
urvalskriterierna. Under varje urvalskriterium skrivs en motivering till gjord bedömning. Samtliga
ansökningar som går vidare för prioritering har uppnått minst godkänd på samtliga urvalskriterier.
Väl
Mycket väl
Urvalskriterium
Godkänd
godkänd
godkänd
Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål
och förväntade resultat och utgå från målgruppens och
aktörernas behov.

X

Motivering: Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för ett genomförandeprojekt. I ansökan
beskrivs mål och förväntade resultat mycket övergripande och kan därför behöva vidareutvecklas
och förtydligas under förstudien. De beskrivna aktiviteterna kan rimligtvis bidra till projektet når
förväntade mål och resultat. Riskanalysen bedöms som svag.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

X

Motivering: Ansökan grundar sig i en problem- och behovsanalys. En viss kartläggning av
utvecklingsområdet har gjorts och beskrivs i ansökan, men denna bör fördjupas under förstudien.
Projektidén bedöms som relevant utifrån problemen som beskrivits i ansökan. Könsuppdelad
statistik presenteras för spelutvecklingsbranschen.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos
projektorganisationen.

X

Motivering: Ansökan innehåller en beskrivning av den tilltänkta projektorganisationen, både på
individ- och kompetensnivå. Beskrivna operativa och administrativa resurser bedöms som rimliga
utifrån att ansökan avser en förstudie. Sökanden har angett att kompetens kring validering och
omvärldsanalys behöver köpas in som extern tjänst.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap
och utpekade mottagare för resultat.

X

Motivering: Sökanden bedriver sedan tidigare en YH-utbildning inom spelutveckling och bedöms
med anledning av detta tillhöra de kluster som avses i utlysningen. Ansökan är förankrad hos
nyckelaktörer och representanter från dessa kommer att ingå i projektets styrgrupp. Styrgruppen
kommer också primärt att vara mottagare av projektresultaten.
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Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

X

Motivering: I utlysningen ställs inga krav på utvärdering av förstudierna. Löpande uppföljning av
förstudien kommer att göras av projektledaren och resurser finns avsatta för det. Projektledaren
ansvarar för att återrapportera till styrgruppen. Utifrån informationen i ansökan bedöms
grundläggande krav vara uppfyllda.
Projekten ska uppfylla kraven gällande lika möjligheter
dvs jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

X

Motivering: Sammantaget är beskrivningarna gällande lika möjligheter godkänd. Sökanden är
medveten om de könsstereotyper som finns inom spelbranschen. Könsmönster beskrivs både
kvalitativt och kvantitativt. Det saknas dock konkreta mål och indikatorer för jämställdhetsarbetet. En
jämställdhetsanalys kommer att genomföras som en del av förstudien. Enligt kravprofil ska
projektledare ha jämställdhets- och tillgänglighetskompetens.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

X

Motivering: Eftersom ansökan avser en mindre budget för en förstudie om nio månader är det inte
möjligt att bedöma kostnadseffektiviteten mer ingående. De huvudsakliga kostnaderna är
personalkostnader och köp av externa tjänster. Huruvida det är möjligt ur ett kostnadsperspektiv att
implementera resultatet av förstudien går ej att bedöma utifrån underlaget.

4

Bilaga 21

