Strukturfondpartnerskapet i Västsverige

Dagordning

1 (2)
2017-01-23

Dagordning för Strukturfondspartnerskapet möte 2017-02-09
1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Övergripande frågor (Cecilia Nilsson)
a. Årsredovisning 2016 samt projektuppföljning
(Andreas Catoni, Lena Andreasson)
b. Tidsplan utlysningar

bilaga 1
bilaga 2

c. Högnivågrupp för Europeiska Socialfonden (Anders Carlberg, VGR)
d. Lärandeplan för strukturfondspartnerskapet (Andreas Catoni)

bilaga 3

e. Sammanhållningspolitiken 2021-2027

bilaga 4

f. EU:s landsbygds- och fiskeriprogram (Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen)
6. Rapport från Tillväxtverket (Helena Starfelt, Tillväxtverket)

bilaga 5

7. Rapport från ESF-rådet (Åza Rydén, Svenska ESF-rådet)

bilaga 6

8. Fyra projektbesök
a. ERUF: Test Site Sweden – West, Lindholmen Science Park AB (Per Sunnergren)
b. ERUF: STAR Universitetet, GU Ventures AB (Sofia Ström)
c. ESF: Kunskap Äger, Räddningstjänsten i Halmstad kommun
d. ESF: SPACE, Sjuhärads samordningsförbund
9. Samråd – kommande utlysning ERUF

bilaga 7

10. Samråd – kommande utlysning ESF

bilaga 8

Beslutsärenden
11. Årsredovisning 2016

bilaga 1

12. Lärandeplan för strukturfondspartnerskapet

bilaga 3

13. Övriga frågor
Mötet avslutas

Strukturfondpartnerskapet i Västsverige

Dagordning

2 (2)
2017-01-23

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsredovisning 2016 för strukturfondspartnerskapet samt länk till projektkatalog
Tidsplan utlysningar 2017
Lärandeplan för strukturfondspartnerskapet
SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik
Rapport från Tillväxtverket, Portföljanalys
Rapport från ESF-rådet, Portföljanalys
Samråd – kommande utlysning ERUF
Samråd – kommande utlysning ESF
Föregående Protokoll

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Förslag till beslut

RUN 2017-00080
2017-01-19

Bilaga 1

Årsberättelse 2016 för strukturfondspartnerskapet
Förslag till beslut

Strukturfondspartnerskapet beslutar att godkänna Årsberättelsen
2016 för strukturfondspartnerskapet Västsverige.

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Årsberättelse
2017-01-24

RUN2017-00080

Bilaga 1
Årsberättelse 2016
Halland och Västra Götaland omfattas av två gemensamma europeiska strukturfondsprogram:
det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige (ERUF) och det nationella
Socialfondsprogrammet (ESF) med tillhörande västsvensk handlingsplan.
Riksdagen har skapat strukturfondspartnerskap för att prioritera bland inkomna ansökningar
om projektstöd från de två strukturfondsprogrammen. Partnerskapet består av 23 ledamöter,
tre nya ledamöter har utnämnts under 2016.
Nomineringskrets
Förtroendevalda Västra Götalands län

Förtroendevalda Hallands län

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Universitet och högskolor
Länsstyrelserna

Arbetsmarknadens organisationer

Näringsliv
Social ekonomi

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

Sammanträden och sekretariat
Stukturfondspartnerskapet har sammanträtt fyra gånger under året. Två möten tog plats i
Göteborg, ett i Varberg och ett på anläggningen Asta Zero utanför Borås. Vid årets första
möte i februari togs beslut om 10 projekt inom socialfonden på totalt 101 miljoner kronor.
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Vid junimötet prioriterade strukturfondspartnerskapet 12 projekt med total finansiering från
EU på 88 miljoner kronor. I september hölls ett tvådagars strategimöte i Varberg. Vid
decembermötet prioriterades 159 mkr till sammanlagt 20 projekt.
Strukturfondspartnerskapets arbete stöds av ett sekretariat vid Västra Götalandsregionens
koncernkontor. Sekretariatet har under 2016 bestått av Cecilia Nilsson, Hanna Lindström
(föräldraledig), Andreas Catoni, Josef Gustavsson och Marja-Leena Lampinen från Västra
Götalandsregionen samt Lena Andreasson, Region Halland.

Prioriteringsgrunder och ökad transparens
Det är angeläget för strukturfondspartnerskapet att samtliga sökanden har likvärdig tillgång
till information om strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder och arbete. På
decembermötet fattades beslut om riktlinjer för prioritering av Regionalfondsprojekt likt det
tidigare gjorts under 2015 för Socialfondsprogrammet. Projekt prioriteras inom
Regionalfonden som:
•
•
•
•
•
•

Bidrar till regionala strategier
Jobbar övergripande geografiskt och sektoriellt
Involverar näringslivet
Bidrar till uppställda indikatorer
Förnyar arbetssätt
Har ett aktivt projektägarskap

Från och med mars 2016 är partnerskapets beslut om en helt offentlig hemsida genomfört.
Sammanträdeshandlingar, inklusive ansökningar och sekretariatets bedömningar, är nu
offentliga.

Regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige (ERUF)
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet. Det syftar till att stärka små och
medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en koldioxidsnål ekonomi och hållbar
stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag.
Två utlysningar har genomförts under året. Den första utlysningen i december 2015 -februari
2016 lyste ut 50 miljoner kronor. Programmet var helt öppet för ansökningar, förutom för
ansökningar gällande finansiella instrument. Prioritet gavs åt projekt med fokus på integration
och mångfald vilket var fondsamordnat med Socialfonden.
Vid sitt sammanträde i juni prioriterade strukturfondspartnerskapet inkomna ansökningar från
vinterutlysningen. Åtta projekt fick totalt 23 miljoner kronor från EU.
I den andra utlysningen juni-september var hela programmet öppet, inklusive ansökningar till
Göteborgs Stads sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling (max. 15
miljoner kronor). Insatsområde 1 och 3 var helt öppna medan insatsområde 2 var begränsat till
max 15 miljoner kronor samt att det inte var möjligt att ansökan om finansiella instrument.
Inom insatsområde 1 sågs gärna projekt kopplade till forskningsprogrammet Clean Sky inom
Horisont 2020. Vid sammanträdet i december prioriterade partnerskapet sju projekt som fick
37 miljoner kronor.

2

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Årsberättelse
2017-01-24

RUN2017-00080

Sammantaget har Regionalfonden för Västsverige beviljat 61 miljoner kronor till 15 projekt
under 2016, vilket utgör cirka 14 % av programmet. Totalt har programmet fördelat 53 % av
tillgänglig budget.
Vinterutlysningen 2017 öppnade 15 december 2016 och stänger 15 februari 2017. Samtliga
insatsområden är öppna och sökbara med undantag för riskkapital och HSU inom ITI.
Ansökningar kopplade till styrkeområdet Livsmedel och gröna näringar beaktas särskilt.
Projektexempel Regionalfonden:
VINK- västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
Projektbudget: 30 424 683 kronor varav EU-stöd 11 976 113 kronor
Projektpartners: GU Ventures AB (projektägare), Inkubatorn i Borås AB, Gothia Innovation
AB, Förening Framtidens Företag, Sahlgrenska Science Park AB, Brewhouse Göteborg,
Innovatum AB, Chalmers Ventures AB
Syftet med projektet är att gemensamt nå längre i arbetet med att kommersialisera akademins
och industrins forskningsbaserade innovationer. Projektets åtta medverkande inkubatorer
siktar på att utveckla bättre gemensamma arbetsmodeller, sammanhållen kommunikation och
tydliggöra synergierna av samarbete. Inkubatorerna ska höja sin egen kvalitet för att kunna
intensifiera arbetet med internationell profilering. VINK ska jobba med de regionala
styrkeområdena och ska attrahera kompetens och investeringar till bolagen.
SolReg Halland
Projektbudget: 3 271 276 kronor vara EU-stöd 1 308 513 kronor
Projektpartners: Alexandersoninstitutet (projektägare), Energi- och miljöcentrum
Syftet med projektet är att utöka marknaden för solenergi genom att göra det lättare för
byggföretag att integrera solenergi vid byggnation. Projektet bygger på en
samverkansplattforum där branschen kan samverka om nya affärs- och finansieringsmodeller.
Genom utveckling av nya affärsmodeller, bättre beställarkompetens och ökad samverkan
kring solenergi bidrar projektet till att stärka kapaciteten för marknadsdriven utbyggnad av
förnybar el.

Socialfondsprogrammet i Västsverige (ESF)
Svenska ESF-rådet är den myndighet som ansvarar för att genomföra Socialfondsprogrammet.
Programmet syftar till att stimulera kompetensutveckling och öka övergångarna till arbete.
Tre beslutsmöten har genomförts under året för projekt med nedanstående inriktningar.
Vid strukturfondspartnerskapets februarimöte fattades beslut om projekt inom nedanstående
tre utlysningar från sommaren 2015.
1. Programområde 1.1 kompetensutveckling inom vård och omsorg, 38 mkr
2. Programområde 1.2 kompetensutveckling för att motverka diskriminering, 23 mkr
3. Programområde 2.2 underlätta övergångarna till arbete och studier för unga, 60 mkr
Totalt beviljades 10 projekt med sammanlagt EU-stöd på 101 mkr.
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Vinterutlysningen januari-mars 2016 innehöll följande inriktningar och belopp:
1. Programområde 1.1 kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända, 15
mkr.
2. Programområde 2.3 insatser för nyanlända, 60 mkr.
Vid junimötet prioriterade strukturfondspartnerskapet 4 projekt som fick dela på 55 mkr.
Sommarutlysningen juni-september 2016 innehöll följande utlysningar:
1. Programområde 1.1 kompetensförsörjning för besöksnäringen, 20 mkr
2. Programområde 1.1 hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa, 45 mkr
3. Programområde 1.2 studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, 12 mkr
4. Programområde 2.1 öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna, 60 mkr
5. Programområde 2.2 insatser för unga 15-24 år, 60 mkr
6. Programområde 2.2 förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling, 3mkr
Partnerskapet kunde på sitt sammanträde i december prioritera 13 projekt som sammanlagt
fick 121 mkr.
Konkurrensen om medlen in programmet har fortsatt varit hård under 2016. Ansökningarna
har vida överstigit tillgängliga medel. Sammanlagt har 278 miljoner kronor fördelats till 27
projekt under året, vilket utgör ca 29 % av programmets budget. Totalt har 60 % av
Socialfondens tillgängliga medel beslutats för perioden 2014-2020.
Projektexempel Socialfonden:
InVäst - integration Västsverige
Projektbudget: 18 041 491 kronor varav EU-stöd 13 516 140 kronor
Projektpartners: GR – Göteborgsregionens kommunalförbund (projektägare), Skaraborgs
kommunalförbund, Boråsregionen och Halmstads kommun
Projektet syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända i
hela Västsverige (55 kommuner), så att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare
arbetsorganisation och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för
nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Projektet fokuserar på tre
huvudområden: språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället, kunskapsbedömning
för relevant vidareutbildning, och nya möten - bemötande och förhållningssätt.
En skola för alla
Projektbudget: 43 152 829 kronor varav EU-stöd 28 773 398 kronor
Projektpartners: Skaraborgs kommunalförbund (projektägare), Sjuhärads kommunalförbund,
Fyrbodals kommunalförbund, Samordningsförbundet Väst, Kunskapsförbundet Väst,
Arbetsförmedlingen samt 32 kommuner i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg.
Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 15-24 år med
fokus på 15-19 åringar. Projektet ska skapa möjligheter att förhindra blivande skolavhopp och
bidra till att unga kan återgå i studier. Detta ska man åstadkomma genom en helhetssyn på den
unga människans behov och förutsättningar. För att nå dit behöver man samverka inom det
kommunala aktivitetsansvaret, skolhälsovård, fritidsaktiviteter, pedagogiska team,
mentorskap, vård och hälsofrämjande insatser. Detta ska på sikt gynna arbetsmarknad, individ
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och samhället i stort då fler kan försörja sig, känna egenvärde och tillit till välfärdssystem.

Fondsamordning
De förvaltande myndigheterna har till uppgift att samråda med strukturfondspartnerskapet om
kommande utlysningar. Fondsamordningen i Västsverige mellan Regionalfonden (ERUF),
Socialfonden (ESF), Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet har fortsatt
under 2016. Syftet med arbetet är att öka effektiviteten och förstärka effekterna av
programmens insatser i geografin. Arbetssättet håller på att utvecklas till att utgå från 1)
Region Hallands tillväxtstrategi och Västra Götaland 2020, 2) inventering av aktuella behov
hos de lokala och regionala aktörerna och 3) tajmade fondsamordnade utlysningar utifrån
behoven. Samordningen sker framför allt mellan strukturfonderna, men även med EU:s
sektorsprogram. På detta sätt skapar fondsamordningen en samordning mellan
strukturfondsmedlen och övriga utvecklingssatsningar.
I fondsamordningsgruppen träffas chefer hos de förvaltande myndigheterna Tillväxtverket,
Svenska ESF-rådet och Länsstyrelserna i Halland län och i Västra Götalands län samt hos de
regionala utvecklingsansvariga organen Region Halland och Västra Götalandsregionen.
Gruppen har sammanträtt fyra gånger under 2016 och utbytt information om programmens
fortskridande, regionala behov och satsningar inom ramen för de regionala tillväxtstrategierna
och förberett kommande utlysningar. Att Landsbygdsprogrammet styrs i högre grad av
Jordbruksverket, och inte längre länsstyrelserna är en försvårande omständighet.
På grund av migrationskrisen hösten 2015 fick de planerade fondsamordnade
vinterutlysningarna 2016 mot gröna näringar, livsmedel och besöksnäring ersättas av fokus på
nyanlända och integration. Sommarutlysningarna beaktade fortsatt detta tema samt ERUFutlysningen välkomnade särskilt projekt med koppling till Horisont 2020 och programmet
Clean Sky och ESF-sommarutlysningen 2016 hade en fondsamordnad inriktning inom
programområde 1 mot besöksnäringen. Därtill uttalades ett önskemål att projekt inom
programområde 1.2 studie- och yrkesvägledning skulle kompletteras med
kompetensutvecklingsinsatser för personalen i Erasmus+. Vinterutlysningarna 2016/2017 i
ERUF och ESF kommer att ha inriktning mot livsmedel och gröna näringar.
För första gången har strukturfondspartnerskapet prövat att jobba med mobilisering av aktörer
som en del i arbetet med fondsamordning och tematiskt inriktade utlysningar.
Strukturfondspartnerskapet ordnade ett mobiliseringsmöte för aktörer intresserade av
livsmedel och gröna näringar. På mötet hölls inspirerande presentationer följt av diskussioner
om projektidéer. I en uppföljande workshop fördjupades de idéer som kunde extraheras från
föregående möte till att bli mer konkreta och med utpekad ansvarig organisation för det
fortsatta arbetet. Förhoppningen är att flertalet av de idéer som diskuterades inkommer med
ansökningar till vinterutlysningen 2017.

Mobilisering livsmedel och gröna näringar
Som en del i arbetet med fondsamordning och tematiskt inriktade utlysningar anordnade
strukturfondspartnerskapet den 13 oktober 2016 ett mobiliseringsmöte för aktörer intresserade
av livsmedel och gröna näringar. På mötet hölls inspirerande presentationer följt av
diskussioner om projektidéer. I en uppföljande workshop fördjupades de idéer som kunde
extraheras från föregående möte till att bli mer konkreta och med utpekad ansvarig
organisation för det fortsatta arbetet. Förhoppningen är att flertalet av de idéer som
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diskuterades inkommer med ansökningar till vinterutlysningen 2017. Utvärderingar från
deltagarna visade på positiv återkoppling på upplägget vilket eventuellt kan återanvändas till
framtida fondsamordnade utlysningar.
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Projektkatalogen
Samtliga projekt som mottagit finansiering från Regional- och Socialfonden
2015 och 2016 i Västsverige finns sammanställda i
strukturfondspartnerskapets projektkatalog:
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/EU/SFP/Projektkatalog%
202014-2016%20VG2020%20och%20Halland-kopplad%20ver%203.1.pdf
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Planering kommande utlysningar 2016 och 2017

2017
2017:1 januari-februari

ERUF
Ingen beloppsgräns, ca 40
miljoner kronor, fokus
styrkeområde gröna
näringar och livsmedel
30 miljoner kronor
digitalisering

ESF
60 miljoner kronor, gröna
näringar och livsmedel
3 miljoner kronor, studieoch yrkesvägledning
140 miljoner kronor
digitalisering m.m.

2018
2018:1 januari-februari

30 miljoner kronor

X miljoner kronor

2018:2 juni-september

30 miljoner kronor

2017:2 juni-september

Kursivt är preliminärt.
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Lärandeplan för strukturfondspartnerskapet 2014-2020
Förslag till beslut

1. Strukturfondspartnerskapet beslutar att godkänna lärandeplan strukturfondspartnerskapet
Västsverige 2014-2020.

Bilaga 3
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Bakgrund
Europeiska socialfonden och Regionalfonden i Västsverige spelar en positiv roll för utvecklingen i
Halland och Västra Götaland. Med bas i Europa 2020-strategin ska fonderna bidra till en smart,
hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Av de resultat som redovisas från finansierade projekt är det
ibland svårt att se till hur stor del fonderna påverkar utvecklingen. Det är i många fall omöjligt att
särredovisa hur projekt finansierade av fonderna påverkat olika strukturer. Finansieringen av projekt
genom Europeiska socialfonden och Europeiska regionalfonden bör ses som en del i en större
process där inspel från många olika håll påverkar och formar en gemensam helhet.
Strukturfondspartnerskapet Västsverige har en gemensam uppgift att visa på vad EU-programmen
tillför i denna process. Det handlar om att kunna visa på projektresultat och effekterna av de insatser
som görs. För att nå programmens fulla potential måste aktörer och verksamheter i Halland och
Västra Götaland få mer information om vad som görs inom de Europeiska struktur och
investeringsfonderna. Vi måste bli bättre på att lära av varandra. Strukturfondspartnerskapet vill med
denna plan främja lärande.

Syfte
Genom att ta fram en regional lärandeplan för Europeiska socialfonden och Regionalfonden vill
strukturfondspartnerskapet stärka genomförandet och effekterna av insatserna i Västsverige och
synliggöra strukturfondspartnerskapets ansvar för detta. Genom konkreta insatser för
kunskapsdelning ska resultaten av finansierade projekt bättre kunna användas av fler aktörer i det
regionala tillväxtarbetet i Halland och Västra Götaland.

Lärandeplanen ska ses som ett levande dokument som kan revideras efter behov.
Uppfylla satta mål
Programmen för Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden i Västsverige
har uppställda mål för perioden 2014-2020. De kvantitativa målen består exempelvis av antalet
deltagande företag, antal samarbeten och antal deltagande individer. För att få svar på dessa frågor
kan man använda de godkända projektens ansökningar kopplat till avrapportering under projektens
gång. Det ger en indikation på vart de två programmen är på väg.
Både Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden genomför
programutvärderingar där man bland annat tittar på kopplingen till uppställda mål. Det innebär att
det redan nu pågår ett arbete för att se vilket genomslag godkända projekt har eller kan medföra.
Dessa utvärderingsprocesser är en del av programgenomförandet och utgår från Tillväxtverket och
ESF-rådet centralt. I utvärderingsplanerna beskrivs att resultat även ska redovisas för respektive
geografiska område vilket i vårt fall innebär Västsverige. Programutvärderingarna är omfattande och
resultatet kommer att redovisas i olika delrapporter (se bilaga 1).
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Inom strukturfondspartnerskapet ska vi aktivt följa och ta del av de olika avrapporteringar som görs i
de olika utvärderingarna av programmen. Vi ska reagera på dess resultat kopplat till de regionala
utvecklingsstrategierna i Halland och Västra Götaland.

Dela kunskap om projektgenomförande
Det är angeläget att de resultat och den kunskap som genereras inom strukturfonderna delas. Det
kan exempelvis handla om förbättrade metoder för att driva projekt, utvärdera resultat,
spridningsaktiviteter etc. Det är inte effektivt att respektive projekt ska behöva uppfinna allt på nytt.
Lärandet mellan projektaktörer är en viktig del för att öka kunskapen om att driva, redovisa och
informera om projekten. Strukturfondspartnerskapet ska uppmuntra detta utbyte.
Arbetet med att driva projekt är ofta fördelat mellan olika funktioner och det är därför viktigt att
utbyte sker mellan projektledare, ekonomer och informatörer i de olika projekten.
Strukturfondpartnerskapets ledamöter kan också vinna på att delta i utbytet för att reflektera över
projektens vardag och hur deras arbete bidrar till förverkligandet av regionala strategier.
Som ett led i arbetet ska sekretariatet arrangera minst två tillfällen för erfarenhetsdelning under
perioden med framförallt projekt inom Regionalfonden. Evenemangen ska med fördel genomföras i
samarbete med Tillväxtverket, ESF-rådet samt regionalt tillväxtansvariga myndigheter. ESF-rådet har
redan initierat olika nätverksgrupper och där drivs arbetet vidare av projektaktörerna själva.
Ökat ägandeskap
En ofta förekommande kritik mot projekt i allmänhet och EU-finansierade projekt i synnerhet är att
de inte får förväntat genomslag och påverkan. En av orsakerna till detta är brist på ägandeskap. Med
ägandeskap menas att deltagande projektaktörer skapar förutsättningar och tar ansvar för de
resultat projekten leder fram till. Genom en tydlig process för överlämnande så ökar chanserna för
att resultaten implementeras i ordinarie verksamhet och därmed får långsiktiga effekter.
Strukturfondspartnerskapet önskar att främja detta genom att EU-programmen etablerar en tätare
dialog med projektägarna i denna fråga. Dialogen kan uppmärksamma vikten av att ta vara på de
resurser som satsats och de lärdomar som gjorts. Kontakten bör tas ett knappt år innan projektavslut
för att påminna och diskutera med både projektorganisation och verksamheter hur en effektiv
implementering kan gå till.
Regionalfonden och Socialfonden gör denna typ av besök med projekten, men planerar nu för att i
större grad få med projektägarna vid diskussionen. Strukturfondspartnerskapet ska informeras om
slutsatserna av genomförda besök.
Kommunicera resultat och flaggskeppsprojekt
Den externa kommunikationen från Strukturfondspartnerskapet om program och projektresultat ska
vara målgruppsanpassad. I de fall där målgrupperna som kan ha nytta av resultaten är politiker och
tjänstemän så är strukturfondspartnerskapets ledamöter och sekretariat en viktig informationskanal
och ambassadör. Direkt riktad information till utvalda målgrupper/intressenter kan, för denna typ av
information, vara mer effektivt jämfört med breda informationsinsatser. Ledamöterna i
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Strukturfondspartnerskapet ska ges tillräcklig kunskap om projektresultaten för att kunna sprida
informationen om projekten vidare ut i sina nätverk som inspiration för utveckling.
Strukturfondspartnerskapets möten i februari ska ha ett tydligt fokus på uppföljning samt
redovisning av projektresultat. Samtliga projekt ska slutredovisas för partnerskapet antingen genom
korta muntliga presentationer alternativt skriftligt. Det som ska presenteras är slutliga resultat som
har ett spridningsvärde samt lärdomar av projektgenomförandet.
Kunskapen som genereras ska aktivt tas om hand av strukturfondspartnerskapet dels som kunskap
vid projektprioriteringsprocessen och för eventuella förbättringsåtgärder av rutiner och program och
dels in i det regionala tillväxtarbetet där ledamöterna i strukturfondspartnerskapet verkar.
Sekretariatet tar fram en projektkatalog över samtliga projekt. För att få en mer levande
kommunikation kring genomförande av EU-programmen ska sekretariatet, i samråd med
programmen lyfta fram goda ambassadörer och projekt som kan tituleras som flaggskepp. Dessa ska i
sin tur kunna fungera som marknadsföringskanal för programmen mot nya aktörer.
Projektportföljanalys
Som ett komplement till de analyser av projektportföljen som respektive program genomför
sekretariatet ytterligare genomlysningar. Sekretariatet har en projektdatabas för att skapa en
bredare bild av programmens påverkan och som underlag för beslut om eventuella justeringar. Det
handlar om geografisk fördelning av projektägare/projektpartners, koppling till regionala
utvecklingsstrategier och mål, transnationalitet och fördelning mellan styrkeområden. Ytterligare
genomlysningar kan genomföras vid behov, exempelvis nationella jämförelser m.m. kan.
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Bilaga 1
Utvärderingsplan Regionalfonden Sverige

Utvärdering

Status

Tidsperiod

Utvärdering av
genomförandeorganisationen
Löpande tematisk utvärdering - Stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi
inom alla sektorer (Tematiskt område 4)
Löpande tematisk utvärdering - Forskning,
teknisk utveckling och innovation (Tematiskt
område 1)
Löpande tematisk utvärdering - Ökad
konkurrenskraft i SMF (Tematiskt område 3)

Pågående

160201-170201 (Oxford Research)

Pågående

2016 – 2021
(2019 - SWECO)

Pågående

2016-2021 (2019)
(2019 - Ramböll)

Pågående

2016-2021 (2019)
(2019 - SWECO)

Löpande tematisk projektutvärdering av
regionala riskkapitalfonder (Tematiskt
område 3)
Löpande tematisk projektutvärdering av
gröna fonden och fond-i-fonden (Tematiskt
område 3)
Tematisk utvärdering - Hållbar
stadsutveckling

Pågående

2016-2022
(PWC)

Upphandling höst 2016

2016-2023

Upphandling höst 2016

2016-2019

Tematisk utvärdering - Tillgång och
användning av IKT, inklusive dynamiska
effekter av bredband (Tematiskt område 2)
Tematisk utvärdering – Hållbara
transportlösningar (Tematiskt område 7)

Förstudie höst 2016

2016-2019

Förstudie höst 2016

2016-2019

Effektutvärdering

2020 - 2021

Utvärderingsplan Socialfonden Sverige
Tidsplan

Utvärderingsinsats

Budget

Jan 2016-dec 2016

Utvärdering av genomförandeorganisationen

1 mnkr

Okt 2015-dec/jan 2015

Utvärdering av sysselsättningsinitiativet del 1

0,25 mnkr

Jan-dec 2018

Utvärdering av sysselsättningsinitiativet del 2

1 mnkr

Okt 2017 – dec 2019

Effekt och effektivitetsutvärdering

3 mnkr

Okt 2017 – dec 2019

Utvärdering av horisontella principer

1 mnkr

Eventuella andra utvärderingsinsatser på
programnivå som efterhand bedöms relevanta

5

YTTRANDE

Vårt ärendenr:
16/05979

2016-12-16
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sektionen för lokal och regional utveckling
Ellinor Ivarsson
Gustaf Rehnström

Bilaga 4

Europeiska Kommissionen
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik
Sammanfattning
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.
Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
Bakgrund

Europeiska kommissionen ska senast den 2 januari 2018 lämna förslag till ny flerårig
budgetram för Europeiska Unionen. Förhandlingar mellan medlemsstaterna och
kommissionen inleds därefter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avser här
lämna sina synpunkter på den framtida sammanhållningspolitiken inför regeringens
utarbetande av en svensk förhandlingsposition. Yttrandet tar sin utgångspunkt i
samråd och diskussioner som förbundet haft med sina medlemmar i olika
nätverksgrupper och politiska fora. Ett fördjupat ställningstagande kommer att beredas
då Europeiska Kommissionen har lagt konkreta förslag i samband med den sjunde
sammanhållningsrapporten, som förväntas presenteras under 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2016-12-16
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Sammanfattning av SKL:s ställningstagande

SKL anser
1. att sammanhållningspolitiken bidrar till att hantera många av de utmaningar
som EU står inför idag.
2. att sammanhållningspolitiken bör ha en framträdande roll i den kommande
fleråriga budgetramen och att politiken ska omfatta alla regioner i EU.
3. att det territoriella perspektivet, som är unikt för sammanhållningspolitiken,
måste bibehållas och stärkas.
4. att Socialfonden, Regionalfonden, samt delar av Landsbygdsprogrammet slås
samman till en integrerad fond, för att bättre möta komplexa utmaningar på
regional nivå.1
5. att en gemensam förvaltande myndighet inrättas för den integrerade fonden.
Vad gäller sammanhållningspolitikens mervärde, anser SKL

6. att sammanhållningspolitiken ger ökade möjligheter att skapa tillväxt och
sysselsättning lokalt och regionalt i Sverige.
7. att arbetssättet som kännetecknar sammanhållningspolitiken har bidragit till att
tillväxtprocesser har skapats lokalt och regionalt, som inte hade kunnat
åstadkommas med nationella årliga anslag.
8. att öronmärkningen av medel för hållbar stadsutveckling har resulterat i
sammanhållna strategiska satsningar som bidrar till att möta behov som finns i
EU:s växande städer.
9. att arbetet med fonderna är värdefulla för att nyskapande verksamhet ska
kunna testas.
10. att programmens koppling till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi EU
2020 har skapat incitament att jobba mot gemensamma utmaningar och mål.
Vad gäller inriktningen på fonderna för kommande period, vill SKL

11. framhålla att en strategisk ram för genomförandet av fonderna är nödvändig
och att en uppdaterad tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU bör utformas.
12. att ett särskilt sysselsättningsinitiativ för nyanlända inrättas inom ramen för
Socialfonden med fokus på integrationsinsatser i kommuner och regioner.
13. att Socialfondens koppling till regionalt utvecklingsansvarigas uppdrag att
samordna utbildning och kompetensförsörjning stärks.
14. att arbetet med styrkeområden (smart specialisering) får en framträdande roll i
Regionalfonden, då arbetssättet visat sig gynnsamt för uppkomsten av
regionala innovationer.

1

Vad gäller inriktningen på den integrerade fonden refereras nedan till dagens Regional-, Social- och
Jordbruksfond för att göra en åtskillnad av typ av insatser. Ambitionen är dock att fonderna slås
samman.
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15. att de territoriella samarbetsprogrammen även fortsättningsvis får en viktig
funktion för att stärka samarbeten och skapa solidaritet mellan regioner och
medlemsstater.
16. att öronmärkningen för hållbar stadsutveckling inom Regionalfonden bibehålls
och att fler städer än idag omfattas. Kopplingen till EU:s urbana agenda och
perspektivet stad-land bör stärkas.
17. att det även avsätts särskilda medel inom Socialfonden för hållbar
stadsutveckling.
18. att ansvar och delar av medlen för landsbygdsutveckling överförs från
länsstyrelsen till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna, för att därigenom
få en mer sammanhållen utveckling utifrån territoriets förutsättningar.
Vad gäller genomförandet, anser SKL

19. att sammanhållningspolitiken är ett regionalt verktyg och främst bör
genomföras via regionala program.
20. att regionalt utvecklingsansvariga även fortsättningsvis bör ha ett huvudansvar
för utformning och genomförande av programmen.
21. att regionalt utvecklingsansvariga bör utrustas med mandat att vid uppkomna
behov ändra prioritering och inriktning i programmen för att därigenom få ett
mer flexibelt genomförande.
22. att andelen medel i nationella program bör minska.
23. att regionalt utvecklingsansvariga bör involveras i urvalet av strategiska
insatser som planeras nationellt.
För att kunna mäta sammanhållningspolitikens effekter, föreslår SKL

24. att indikatorer utvecklas som går bortom nuvarande kvantitativa mått och
inkluderar kvalitativa aspekter av projekten, för att på så vis bättre belysa den
faktiska effekten av genomförda satsningar.
25. att framtida indikatorer ska ha en direkt koppling till övergripande EUstrategier såväl som regionala utvecklingsstrategier, för att kunna mäta
effekten av insatser på ett bättre sätt.
26. att Europeiska Kommissionen i dialog med medlemsstaterna och lokal och
regional nivå utvecklar tillförlitliga mått på regional utveckling bortom BNP.
Avseende finansiella instrument, anser SKL

27. att ett utökat utrymme inom struktur- och investeringsfonderna är tveksamt.
28. att ett framtida användande av finansiella instrument bör utformas utifrån de
olika lokala och regionala förutsättningar som råder.
29. att finansiella instrument inte får ersätta nuvarande projektstödsformer inom
sammanhållningspolitiken. Finansiella instrument ska ses som en
kompletterande del.
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Vad gäller regelverket och genomförandet, anser SKL

30. att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förenkla genomförandet och
uppföljningen av projekt finansierade av struktur- och investeringsfonderna
31. att detta bör ske i enlighet med proportionalitetsprincipen, där projektets
omfattning liksom historiskt goda resultat vid revision innebär administrativa
lättnader.
SKL vill avslutningsvis påtala vikten av att den lokala och regionala nivån involveras
fullt ut i förestående processen kring utformning av inriktning och genomförande av
sammanhållningspolitiken i Sverige.
En större transparens i kommande förhandlingar är också önskvärd och SKL föreslår
32. att en eller ett par representanter utses för att företräda den lokala och
regionala nivån i förhandlingarna med Europeiska kommissionen.
Förbundets ställningstagande
EU står idag inför stora utmaningar. Tillströmningen av flyktingar bl.a. från Syrien
har inneburit stora påfrestningar för många enskilda medlemsstater, men också för det
europeiska samarbetet i stort. För första gången sedan införandet av den fria
rörligheten i EU, stänger nu flera länder sina gränser. Resultatet av folkomröstningen i
Storbritannien har också bidragit till slitningar i den europeiska sammanhållningen.
Därtill står EU inför stora globala utmaningar som klimatförändringar, ett förändrat
säkerhetspolitiskt läge, demografiska svängningar, tilltagande urbanisering och ökad
konkurrens. Dessa utmaningar kommer att kräva nya utgifter och nya utgiftsposter i
kommande budgetram. SKL vill framhålla att sammanhållningspolitiken redan idag
hanterar många av dessa utmaningar och bidrar till att mobilisera den lokala och
regionala nivån, vilket är avgörande för att nå konkret resultat.
SKL anser därför att sammanhållningspolitiken bör ha en framträdande roll också i
den kommande fleråriga budgetramen och att politiken ska omfatta alla regioner inom
EU. Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsinstrument för att skapa
tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt. 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. Genom sammanhållningspolitiken länkas kommuner och regioner samman
med det europeiska projektet och ger därmed EU legitimitet på lokal och regional
nivå.
SKL vill framhålla att den övervägande delen av de sammanhållningspolitiska medlen
även fortsättningsvis måste utgå från de behov och den utvecklingspotential som finns
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lokalt och regionalt. Politikens huvudsakliga målsättning att minska regionala
skillnader och ojämlikhet mellan människor är grundläggande. Det är rimligt att de
ekonomiskt svagaste regionerna eller regioner som på andra sätt är missgynnade
utifrån geografi, så som gleshet eller klimat erhåller särskilt stöd. Samtidigt är
tillväxtperspektivet centralt och ekonomiskt starkare regioner måste ges utrymme att
utveckla och stärka sin roll som tillväxtmotorer. Dessa två perspektiv samspelar och
skapar tillsammans ett starkare EU-samarbete.
Det territoriella perspektivet är unikt för sammanhållningspolitiken och måste
bibehållas och stärkas. SKL menar att styrkan med sammanhållningspolitiken är att
insatser anpassas efter regionala förutsättningar och behov. Därigenom används
medlen mest effektivt och där de gör mest nytta. De komplexa samhällsutmaningar
som vi har framför oss kräver också integrerade lösningar. Sektorsvisa insatser
riskerar att dra isär en sammanhållen utveckling. Genom sammanhållningspolitikens
koppling till EU:s övergripande målsättningar får vi en territoriell anpassning och ett
flexibelt genomförande av politik på många områden.
Den nuvarande uppdelningen av olika fonder inom sammanhållningspolitiken är
ineffektiv och hämmande för regional utveckling. SKL förordar skapandet av en
gemensam integrerad fond för hållbar regional utveckling, bestående av nuvarande
Regionalfond, Socialfond och delar av Landsbygdsprogrammet. En ny förvaltande
myndighet bör inrättas för den gemensamma fonden och fonden bör åtföljas av
integrerade program på regional nivå. Den förvaltande myndigheten bör även
fortsättningsvis verka genom regionala kontor.
Mervärdet av sammanhållningspolitiken i svenska kommuner och regioner

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för att skapa tillväxt och sysselsättning
lokalt och regionalt i Sverige. Totalt fördelas närmare 20 miljarder kr inom Regionaloch Socialfonden till utvecklingssatsningar runt om i landet under perioden 20142020. Om man även inkluderar Landsbygdsprogrammet handlar det sammantaget om
67 miljarder kr i utvecklingsmedel. Tillgängliga medel växlas också upp med andra
nationella och regionala medel, vilket innebär att det faktiska kapitalet för
utvecklingsinsatser ofta är långt större än budgetomslutningen i de operativa
programmen.
Sammanhållningspolitiken gör nytta lokalt och regionalt i Sverige. Socialfonden
investerar bl.a. i insatser för att motverka avhopp från skolan eller för att få unga i
sysselsättning. Regionalfonden gör också viktiga investeringar bl.a. för etablering av
test- och innovationsmiljöer för exempelvis avancerad säkerhetsteknik för fordon.
Många värdefulla miljöprojekt finansieras också via sammanhållningspolitiken, som
exempelvis musselodlingar för att rena Östersjön från kväve och fosfor.
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SKL menar att 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.
Ofta är det svårt att få till ett utmaningsdrivet utvecklingsarbete inom den ordinarie
verksamheten. Den typen av utvecklingsarbete lämpar sig bra i projektform och
struktur-och investeringsfonderna möjliggör utvecklingssatsningar och samverkan
mellan aktörer som annars inte hade kommit till stånd. Fonderna är också värdefulla
för att nyskapande verksamhet ska kunna testas och de finansiella låneinstrument som
tillhandahålls inom fonderna bidrar till att riskpengar finns att tillgå. Programmens
koppling till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi EU 2020 har dessutom skapat
incitament att jobba mot gemensamma utmaningar och mål.
Behov av en ny inriktning

Viktiga förändringar gjordes inom sammanhållningspolitiken inför den nuvarande
programperioden. Sammanhållningspolitiken är idag den enda budgetpost i EU:s
budget som har tydligt resultatfokus. Kopplingen till EU:s tillväxt- och
sysselsättningsstrategi EU2020 har bidragit till en fokusering av prioriterade insatser
och därmed en tydligare resultatinriktning i programmen. Med gemensamma mål och
resurser kan alla nivåer jobba i samma riktning. SKL menar att det är väsentligt med
en ram för programplaneringen även framåt och efterlyser en efterträdare till EU2020strategin, som tar sin utgångspunkt i unionsgemensamma utmaningar. Förbundet vill
dock understryka att fokuseringen av prioriteringar inte får vara för ensidig och att ett
stort mått av territoriell anpassning fortsatt är centralt.
SKL menar att sammanhållningspolitiken bidrar till att hantera många av de
utmaningar som EU står inför idag. Socialfonden har under den pågående
programperioden kunnat användas för att hjälpa det stora antalet nyanlända i många
kommuner och regioner. Exempelvis finansieras insatser för handledning och
språkutbildning för att få nyanlända yrkesutbildade kvinnor i arbete. Förbundet menar
dock att vissa justeringar i inriktning kommer att bli nödvändiga.
SKL förordar att ett särskilt sysselsättningsinitiativ för nyanlända etableras inom
Socialfonden, likt det sysselsättningsinitiativ för unga som Europeiska Kommissionen
lanserade inför den nuvarande programperioden. Initiativet skulle då rikta sig till de
medlemsstater och regioner som svarat för det största mottagandet och skapa
förutsättningar för integration och utbildning för målgruppen. Socialfonden skulle
därmed också få en tydlig strukturförändrande inriktning och en tillväxtpolitisk
koppling för att möta kompetensförsörjningsbehov regionalt.
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Ansvariga för regional utveckling har också ansvar för att etablera regionala
kompetensplattformar. En stark koppling mellan Socialfonden och det regionala
kompetensförsörjningsarbetet ger förutsättningar för ökad samverkan på lokal och
regional nivå, som leder till bättre matchning mellan utbud av utbildningar och behov
av kompetens. Socialfonden behöver dock integreras med det som idag är
Regionalfonden. Att arbeta med inkludering på arbetsmarknaden är inte en fråga om
”sociala projekt”, utan en förutsättning för tillväxt i europeiska regioner och därmed
för hela EU. Ett fördjupat resonemang om en sammanslagen fond utvecklas under
rubriken minskad administrativ börda och fortsatt förenklingsarbete nedan.
SKL anser att regionernas arbete med styrkeområden (smart specialisering) bör få en
mer framträdande roll inom Regionalfonden i kommande programperiod. De
prioriterade områdena utformas i samarbete med näringsliv och forskare och arbetet
har visat sig vara gynnsamt för uppkomsten av regionala innovationer. Det är
väsentligt att alla regioner arbetar utifrån de specifika förutsättningar som finns och att
de kompetenser man har kommer till sin fulla rätt. Alla regioner kan därigenom höja
sin lägstanivå.
SKL anser att de territoriella samarbetsprogrammen har en viktig funktion för att
stärka samarbeten och skapa solidaritet mellan regioner och medlemsstater.
Programmen bör även fortsatt förhålla sig till för geografin relevanta makroregionala
strategier, så som EU:s strategi för Östersjöregionen.
Mot bakgrund av den ökande urbaniseringen och den tilltagande migrationen är vikten
av att stödja och säkerställa en hållbar utveckling i städerna viktigare än någonsin.
SKL menar därför att städerna bör få en framträdande roll i sammanhållningspolitiken
och välkomnar ett fortsatt fokus på hållbar stadsutveckling, där fler städer än idag
omfattas.
Samtidigt menar SKL att relationen mellan stad och land måste stärkas. Det är
väsentligt att de delar i Landsbygdsprogrammet som rör generell
landsbygdsutveckling också blir en del av de regionalpolitiska insatserna.
Uppdelningen i landsbygds- respektive regionalpolitik gynnar inte utvecklingen i
Sverige. Landsbygdsutveckling är en del av den regionala utvecklingen och
tillhörande ansvar och medel måste också överföras till de regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna för att därigenom få en mer sammanhållen utveckling
utifrån territoriets förutsättningar. Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden är
ett viktigt verktyg för den lokala nivån och ofta ett första steg för mindre kommuner
att arbeta med EU-finansierade projekt.
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Genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige

SKL anser att sammanhållningspolitiken är ett regionalt verktyg och att
Regionalfonden enbart bör genomföras via regionala program. Regionalt
utvecklingsansvariga aktörer bör även fortsättningsvis ha ett huvudansvar för
utformning och genomförande av programmen. Vidare bör regionalt
utvecklingsansvariga utrustas med ett tydligt mandat att ändra prioriteringar och
inriktning i programmen vid extraordinära regionala situationer såsom varsel eller
flyktingströmmar för att på så sätt möjliggöra en större flexibilitet. De regionala
utvecklingsstrategierna bör fortsatt vara utgångspunkten vid utformningen av
program.
Vad gäller Socialfonden kan det vara motiverat med en viss andel i ett nationellt
program med inriktning mot flernivåstyrda satsningar. Regionalt utvecklingsansvariga
bör dock involveras i urvalet av strategiska insatser som planeras nationellt.
Högnivågruppen för Socialfonden som ESF-rådet tagit initiativ till under den
nuvarande programperioden kan tjäna som bra exempel på hur regionerna deltar som
referensgrupp för urval av strategiska satsningar. Andelen i ett nationellt program bör
dock minska.
Att mäta sammanhållningspolitikens effekter

En ständig utmaning i arbetet med struktur- och investeringsfonderna är hur man
mäter resultat och effekter av de insatser som görs. SKL anser att den uppsättning
indikatorer som används idag inom struktur- och investeringsfonderna inte alltid mäter
det som är relevant att mäta ur ett utvecklingsperspektiv. Idag får kvantitativa
indikatorer ett stort utrymme på grund av dess tillförlitlighet. Samtidigt riskerar ett
alltför ensidigt fokus på kvantitativa värden att missa andra viktiga effekter av
genomförda insatser. Ett kvantitativt fokus riskerar även att hämma det innovativa
tänkandet och utvecklingen när projektägare tvingas fokusera på att ett visst antal
deltagare måste medverka, istället för vilken kvalitet som finns i medverkan. Till
kommande programperiod bör indikatorer utvecklas som går bortom nuvarande
kvantitativa mått och inkludera kvalitativa aspekter av projekten, för att på så vis
bättre belysa den faktiska effekten av genomförda satsningar.
SKL anser även att de indikatorer som tas fram för struktur- och investeringsfonderna
ska kunna översättas och användas i uppföljningen av gemensamma europeiska
strategier. I dagsläget har Europa 2020-strategin en annan uppsättning indikatorer än
struktur- och investeringsfonderna, vilket är problematiskt ur ett
uppföljningsperspektiv. På samma sätt bör det finnas en komplementaritet mellan
indikatorer i regionala utvecklingsstrategier och struktur- och investeringsfonderna,
för att på bättre sätt kunna mäta samlade effekter av regionalt tillväxtarbete på ett mer
effektivt sätt.
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SKL välkomnar också det arbete som gjorts på europeisk nivå för att finna
gemensamma indikatorer bortom bruttonationalprodukt (BNP) för att mäta
regional utveckling. Även om BNP är en tydligt definierad metod och en bra
utgångspunkt för fördelning av medel inom sammanhållningspolitiken är måttet
inte allomfattande. BNP är inget tillförlitligt mått för att mäta samhällets
förmåga att hantera frågor som klimatförändringar, resurseffektivitet, regional
konkurrenskraft eller olika geografiska förutsättningar. Därför föreslås att
Europeiska kommissionen i dialog med medlemsstaterna och regional och lokal
nivå utvecklar tillförlitliga mått på regional utveckling bortom BNP. Ett exempel
på liknande arbete är Reglab-projektet BRP+, som utarbetats och testas
gemensamt av regioner och Tillväxtverket runt om i Sverige.2
Finansiella instrument och dess framtida omfattning inom struktur- och
investeringsfonderna

Innevarande programperiod används finansiella instrument i form av riskkapital inom
ramen för Regionalfonden. Målgruppen är i huvudsak små- och medelstora företag
med hög tillväxtpotential. Under kommande programperiod väntas olika former av
finansiella instrument få ett ökat utrymme inom struktur- och investeringsfonderna,
något SKL ställer sig tveksamma till.
Utvärderingar av föregående programperiod (2007-2013)3 har visat att användandet av
riskkapital inom regionala program haft varierade resultat. Detta beror dels på otydliga
mål för satsningarna, men även på hur regionala förutsättningar såsom
näringslivsstruktur och kapitalförsörjningssystem ser ut. Ett framtida användande av
finansiella instrument bör utformas utifrån de olika lokala och regionala
förutsättningar som råder.
Det finns en uppenbar risk i att ett ensidigt fokus på investeringspolitik tränger undan
dagens regionalpolitiska verktyg inom sammanhållningspolitiken. SKL motsätter sig
att finansiella instrument ska ersätta nuvarande projektstödsformer inom
sammanhållningspolitiken. Finansiella instrument har en begränsad nytta inom vissa
delar av tillväxtpolitiken och ska därmed ses som en kompletterande del.
SKL anser även att användandet av finansiella instrument bör avgränsas i sin tematik i
relation till sammanhållningspolitiken. SKL ställer sig tveksamma till finansiella
instrument inom Socialfonden, då fondens målgrupp i första hand är individer.

2

http://www.reglab.se/BRP+/wp-content/uploads/Reglab_BRP.pdf
Tillväxtanalys (2016). Effekter & erfarenheter– slututvärdering av satsningen med regionala
riskkapitalfonder 2009–2015. Tillväxtverket (2016). Regionala riskkapitalfonder 2015.
3
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Minskad administrativ börda och fortsatt förenklingsarbete

SKL anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förenkla genomförandet av
struktur- och investeringsfonderna. Den administrativa bördan för projektägare måste
minska om programmen ska uppfattas som attraktiva och relevanta i framtiden.
Framförallt är det den administrativa bördan kopplat till rapportering och kontroll som
måste minskas och förenklas från såväl Europeiska Kommissionen som förvaltande
myndigheter. Detta bör ske i enlighet med proportionalitetsprincipen, där projektets
omfattning avgör administrativ börda. Förenkling av genomförandet av avgörande
framför allt för mindre lokala aktörer, inte minst när det gäller programmen för lokalt
ledd utveckling genom Leader-metoden.
SKL förespråkar dessutom en form av erfarenhetsbaserad granskning, där
medlemsstater med goda resultat vid granskning och uppföljning också ges vissa
administrativa lättnader.
Regionala förutsättningar är utgångspunkten för de prioriteringar som görs inom
sammanhållningspolitiken. Regionala förutsättningar bör i än högre grad styra själva
genomförandet genom att de regionala strukturfondspartnerskapen ges flexibilitet att
omfördela medel mellan prioriterade områden vid behov.
Det finns fortfarande utmaningar att lösa gällande fondsamordningen. De skilda
regelverken för struktur-och investeringsfonderna har gjort en reell fondsamordning
till en administrativ omöjlighet. Samhällets utmaningar är ofta komplexa och kräver
integrerade lösningar, samtidigt finns ett behov av att harmonisera regelverken för
struktur-och investeringsfonderna.
SKL föreslår att Regionalfonden, Socialfonden och delar av Landsbygdsprogrammet
slås samman till en samlad fond. Ett sådant initiativ skulle harmonisera nuvarande
regelverk för fonderna och skapa förutsättningar för kraftfulla samordnade insatser på
regional nivå. Inrättandet av en gemensam integrerad fond inom
sammanhållningspolitiken bör även appliceras på europeisk nivå.
SKL anser även att ett stort steg i förenklingsprocessen kan tas genom att inrätta en
gemensam förvaltande myndighet för struktur-och investeringsfonderna. Ett sådant
initiativ skulle ge presumtiva projektägare ”en väg in” till struktur-och
investeringsfonderna, samt underlätta harmonisering av regler på nationell nivå.
Erfarenheterna från innevarande programperiod visar att svensk lagstiftning begränsar
möjligheten att nyttja alla verktyg inom struktur- och investeringsfonderna. Detta
gäller bland annat möjligheten att nyttja ITI-lösningar liksom finansieringsinstrument
som JESSICA, som båda bedömdes strida mot svensk lagstiftning. Att möjligheterna
för lokal och regional nivå att driva utvecklingsarbete begränsas av motstridig
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lagstiftning på nationell och europeisk nivå är problematiskt. Inför kommande
programperiod bör den svenska regeringen i ett tidigt skede identifiera eventuell
motstridig lagstiftning, för att säkerställa att initiativ från Europeiska kommissionen är
förenliga med svensk lagstiftning.
SKL ser ingen framtid för förslaget gällande prestationsersättningar, som Europeiska
kommissionen presenterade vid halvtidsöversynen. Modellen med ersättningar efter
prestation riskerar att leda till ett hämmat utvecklingsklimat, där projektägares fokus
uteslutande läggs på indikatorer istället för innovation och nytänkande.
Vikten av ett reellt flernivåstyre

SKL framhålla vikten av att regeringen redan nu bör börja planera för hur den lokala
och regionala nivån ska involveras i processen inför kommande programperiod. Det
ansvar för regional utveckling som regioner och samverkansorgan har bör beaktas
liksom även de rent juridiska aspekterna i förordningen gällande partnerskapsprincip
och territoriella utgångspunkter.
Det forum som regeringen inrättat för dialog om genomförandet av den regionala
tillväxtpolitiken bör även i fortsättningen användas för regelbundna diskussioner om
sammanhållningspolitiken. SKL föreslår vidare att den mer operativa grupp om 8
regionala politiker, som SKL håller samman, används för dialog om innehåll och
genomförande av fonderna inför kommande programperioden. SKL ser också gärna att
regeringen har en aktiv dialog med SKL och regionalt utvecklingsansvariga om olika
initiativ inom sammanhållningspolitiken, innan de formellt beslutats i olika instanser.
SKL föreslår dessutom att en eller ett par representanter utses för att företräda den
lokala och regionala nivån i förhandlingarna med Europeiska kommissionen.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Muntlig reservation lämnades av Sverigedemokraterna.
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Bilaga 5
1 Portföljanalys – Västsverige

2 Regionala utmaningar och programmets syfte

Västsveriges operativa program syftar till att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft, bidra
till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Det ska ske bland genom riktade
insatser för små och medelstora företag och för samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer.
Totalt finns det, efter revidering av programmet, ca 444 mkr till satsningar inom programmets tre
insatsområden.
Det finns tre övergripande mål för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige:
 Att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
 Bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
 Främja en hållbar stadsutveckling
För att möta regionens utmaningar innehåller programmet 3 insatsområden med sökbara medel:
1. Samverkan inom forskning och innovation, 45 % av sökbara medel
2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, 40 % av sökbara medel
3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi, 15 % av sökbara medel
Fem procent av programmets medel ska gå till Hållbar stadsutveckling. Dessa medel är fördelade över
samtliga tre insatsområden och kan endast sökas av Göteborgs Stad. Projekt inom Hållbar
stadsutveckling måste ligga i linje med den sektorsövergripande integrerade planen för hållbar
stadsutveckling i Göteborg 2014-2020.
Insatsområde 1 och 3 är inriktade på regionala styrkeområden. Styrkeområdena i Västsverige är Life
Science, Hållbara transporter, Hållbar stadsutveckling, Marina näringar, Livsmedel, Material och hållbar
produktion, Upplevelsebaserade näringar, Förnybar kemi och energi samt Informations- och
kommunikationsteknologi.

3 Utlysningsomgång 2016:2

Utlysningsomgången var öppen mellan 15 juni 2016 och den 15 september 2016. Prioritering skedde
den 9 december samma år. Samtliga insatsområden var öppna för ansökningar, dock var det inte möjligt
att söka stöd för projekt inom finansiella instrument. Det fanns en beloppsbegränsning inom
insatsområde 2, på 15 miljoner kronor. Programmet var även öppet för ansökningar inom hållbar
stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar och utlyst belopp för detta var 15
miljoner kronor.
I utlysningen lyftes särskilt ansökningar med ett aktivt arbete för integration och mångfald. Projekt med
extra fokus på detta har lyfts som positivt även i tidigare utlysningar.
Utifrån en dialog med Västra Götalandsregionen fanns även följande skrivning i utlysningstexten:

”Inom insatsområde 1 ser vi gärna ansökningar från 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 ökade FoI-investeringar i Västsverige.”

Under ansökningsperioden inkom 9 ansökningar till Tillväxtverkets kontor i Göteborg. Ansökt belopp
uppgick till 56,7 miljoner kronor och volymen på de projekt som gick vidare till prioritering uppgick till
37,6 miljoner kronor. Av inkomna ansökningar gick 7 vidare för prioritering och samtliga prioriterades.
Ett projekt var kopplat till Clean Sky och ett projekt kopplades till tydliga mål runt mångfald och
integration.
Summan av programperiodens beviljade medel är 237 miljoner kronor, ungefär 54 % av programmets
totala medel (efter revideringen av det totala beloppet).

3.1 Tillväxtverkets bedömning av utlysningsomgången

Detta var fjärde utlysningen under programperioden och systemet har mer och mer fallit på plats och
det finns en god rutin i beredningen. Vi har under utlysningen haft en dialog med majoriteten av
projekten, vilket har förenklat beredningsprocessen. Det har funnits tid att i beredningsfasen ha en god
dialog med projekten vilket har höjt kvalitén och underlättat för genomförandet av insatserna.
Handläggare och ekonomer har fått positiv feedback runt den konstruktiva dialog som förts.
De 7 projekt som beviljades medel är av mycket olika karaktär, exempelvis en breddsatsning för
samarbete mellan inkubatorer, utveckling av sol-el och ett projekt som baserades på en
regionalfondsfinansierad förstudie inom livsmedelssektorn. Vi kände till samtliga ansökningar innan de
skickades in. Det var endast en av ansökningarna som kom från en aktör som inte tidigare ansökt om
stöd från Regionalfonden. Det finns mycket kunskap i regionerna men tydlig information har varit
central då visa förutsättningar förändrats sedan tidigare programperiod.
Projektet Stadslandet Göteborg har föregåtts av en lång dialog med Göteborgs stad och är det sista av
de tre projekt inom Hållbar stadsutveckling som var tänkta att genomföras inom programmet kopplade
till integrerade territoriella investeringar.
Det har i tidigare utlysningsomgångar varit ett högre söktryck inom insatsområde 2 och andelen
beslutade medel är 67 % , vilket är orsaken till den medelbegränsning som sattes. Målet var även att få
viss konkurrens mellan ansökningarna och därmed få högre kvalité i projekten. Begränsningen har
skapat en konstruktiv diskussion med projekten runt prioriteringen. Summan av ansökta medel inom
insatsområde 2 var lägre än beloppet för begränsningen och samtliga projekt som skickades vidare till
Strukturfondspartnerskapet prioriterades.

3.2 Samlad bedömning av projektportföljen
3.2.1 Sammanfattning
Insatsområde

Budget, kr

1
2
3

196 352 915
180 474 395
67 677 893
444 505 204

Beviljat, kr

78 279 600
126 358 966
33 927 026
238 565 592

Beviljat,
andel av
budget, kr

Utbetalt, kr

Finansiell indikator
resultatram, kr
Mål 2018
Mål 2023

8 893 097

39,87%
70,01% 21 565 361
50,13% 3 221 006
53,67 %

152 275 270
135 355 794
50758418

507 584 219
451 185 993
169194737

33 679 464

Tabell 1. Budget och beviljade medel, efter revidering av beloppen

Programgenomförandet går framåt och enligt plan. Med 4 år kvar till slutet av programperioden har
hälften av programmets medel fördelats till projekt. Dock är utbetalningstakten något lägre än förväntat
och den största utmaningen är att majoriteten av projekten släpar i budget och upparbetar inte
kostnader enligt sina satta budgetar. Orsaken till detta är enligt projekt flera, exempelvis att
upphandlingar och rekryteringar drar ut på tiden eller att projektet inte kommer igång som planerat.
Diskussioner pågår med de projekt som inte upparbetar kostnader och under våren kommer flertalet
ändringsbeslut göras för att korrigera och sänka budgetar i de projekt som inte kommer upparbeta
samtliga kostnader.
De projekt som prioriterats bedöms ha god kvalitet, men på kontoret har vi fört en diskussion runt hur vi
kan få en högre konkurrens mellan projekten. Detta för att höja kvalitén och skapa ett större strategiskt
urval i strukturfondspartnerskapet. En del i detta är att sätta beloppsbegränsningar och att fortsätta
arbeta aktivt för ett inflöde av ansökningar.
Komplexiteten i handläggningen ökar och mycket fokus läggs på att projekten ska uppfylla de formella
kraven. En central fråga under projektdiskussionerna har varit statsstödsregelverket, där kunskapen i
många fall är låg och vi har lagt mycket tid på att informera och följa upp hanteringen av detta.
Kunskapsnivån och rutiner för detta blir med tiden bättre, men det finns fortfarande en stor osäkerhet
hos aktörerna, vilket har skapat hinder i genomförandet av projekt.
Projekten som beviljats medel ligger samtliga väl i linje med programmet och täcker in en stor del av de
utmaningar som beskrivs. Majoriteten av projekten riktar sig på något sätt mot de regionala
styrkeområdena, även de som beviljats stöd inom insatsområde 2, där det inte är något krav från
programmets sida. Fem projekt är breddsatsningar som inte riktar sig till en specifik bransch. Det är en
stor spridning i vilken bransch projekten verkar i, med tyngd på tillverkande industri och medicinteknik.
Figur 1 nedan visar på fördelningen av medel mellan styrkeområdena, utifrån en kategorisering av
projekten. Kategoriseringen är baserad på vilket styrkeområde projekten främst fokuserar på, då flera
projekt arbetar inom mer än ett styrkeområde.

Det enda styrkeområde som inte framgår i diagrammet nedan är informations- och
kommunikationsteknologi (IKT). Detta kan kopplas till digitalisering som är en av Tillväxtverkets uttalade
prioriteringar. Flera av projekten arbetar aktivt med detta, integrerat med sina respektive
styrkeområden. Det uppmärksammas i projekt kopplade till exempelvis hållbara transporter (SIM 2020),
besöksnäring (Destination Halland 2020) och Life Science (HIcube).
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Figur 1. Fördelning av beviljade medel mellan regionala styrkeområden

Resultat följs upp regelbundet genom lägesrapporter och diskussioner med projekterarna, dock finns i
dagsläget ingen samlad bild av effekter och resultat. Detta beror till stor del på att många av insatserna
är i uppstart och det tar ofta tid innan effekter börjar synas. Det är också svårt att få en helhetsbild av
utfallet på indikatorerna, då det inte än går att få ett samlat utfall ur systemet.
Programmets insatser har en geografisk tyngdpunkt i Göteborgsregionen, då det är regionen där flest
stödmottagare finns och ungefär en fjärdedel av programmets medel går till dessa stödmottagare. Flera
av de projekten har en ambition att verka över hela regionen men det finns ingen uppföljning på var
deltagande företag finns och verkar. I en jämförelse mellan Halland och Västra Götalandsregionen kan
sägas att ca 15 % av projekten har sitt fokus på Halland, och fördelningen av beviljade medel visar att
Halland som geografiskt område tilldelats ca 17 % av beviljade medel. Detta är i nivå med andelen
invånare som bor i respektive region, då ungefär 15 % av invånarna i Västsverige bor i Halland.
Projekten är i övrigt geografiskt spridda över regionerna, dock finns ingen av stödmottagarna i Sjuhärad
och det är få projekt som sträcker sig upp i norra delarna av Västra Götaland (Dalsland). Det finns
flertalet projekt som har företag i hela Västra Götalandsregionen som målgrupp, men inget projekt
verkar specifikt inom dessa två områden. Det har förts dialog med aktörer som är aktiva i dessa
områden och det återstår att se om idéerna leder fram till konkreta projekt. Dock utförs en av piloterna

inom satsningen Digilyft av IUC Sjuhärad, med mål att stimulera och uppmuntra digitalisering i
industriföretag och industrinära tjänsteföretag.
Samtliga beviljade projekt arbetar med de horisontella kriterierna, utifrån de texter som finns i ansökan
om stöd. Dock uppfattas genomförandet och implementeringen av de horisontella kriterierna som svårt,
och det finns ingen systematisk uppföljning av effekter. Det finns ett behov av mer kunskap och goda
exempel, både hos oss som förvaltande myndighet och hos projektägarna.
Hos projekten finns en önskan att mötas och skapa ett erfarenhetsutbyte projektledare emellan. Det
finns ett mål i enhetens verksamhetsplan om att genomföra ett externt resultatfokuserat
lärarrangemang i Södra Sverige för projektägare, projektutvärderare och regionalt utvecklingsansvariga.

3.2.2 Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation

Inom insatsområde 1 finns 12 beviljade projekt som samtliga knyter an till det specifika målet.
Tyngdpunkten, utifrån styrkeområden, ligger inom Life Science och Material och hållbar produktion.
Ramböll har gjort en översikt över insatser för forskning och innovation i Västsverige 1, som visar på att
det finns flertalet synergier mellan Tillväxtverkets finansiering (regionalfonden) och andra insatser
finansierade av exempelvis Vinnova och olika Interregprogram. Särskilt lyfts insatser inom Material, Life
Science och Hållbar stadsutveckling, som flertalet av programmets insatser riktas emot. Främst handlar
insatserna om klusterbildningar, ”arenor” och miljöer, där flertalet insatser knyts till dessa som
mötesplatser.
Ett förväntat resultat är att ”offentlig sektor ökar sin kunskap och förmåga att genomföra
innovationsupphandlingar”, något som vi ser att få projekt bidrar till. Här behövs insatser och innovativa
aktiviteter för att nå målsättningen. Detta har lyfts tidigare men har visat sig svårt att implementera i
projekten.

3.2.3 Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Inom insatsområde 2 finns 19 beviljade projekt, med 5 respektive 14 inom de två
investeringsprioriteringarna. De har varsitt specifikt mål, där det första är ”Fler nya innovativa företag”
och det andra är ”Fler innovativa tillväxtföretag”. Förenklat kan sägas att det första främst handlar om
nyföretagande och det andra mer om stöd till befintliga företag.
Utmaningen är att nå målet för indikatorn ”sysselsättningsökning i företag som får stöd”. Förväntade
värdet inom de projekt som beviljats medel är en tredjedel av det satta målet för programperioden, att
jämföra med att 67 % av medlen är beviljade. I tidigare programperiod överstegs målet med råge, men
det går att se att målen för detta är försiktigt satta i ansökningarna och många projekt argumenterar för
att sysselsättningsökningen kommer först efter projektslut, på längre sikt. Möjligen är målet för
programmet högt satt, utifrån att projekten ska rapportera in resultat vid projektslut, utan möjlighet till
uppföljning och inrapportering efter det.

1

Kartläggning offentlig finansiering i NUTS 2 regioner 2010-halvårsskiftet 2016, lägesrapport, november 2016.

3.2.4 Insatsområde 3 - Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Inom insatsområde 3 är det 5 beviljade projekt, som arbetar inom styrkeområdena Förnybar energi och
energi, Gröna näringar och material och hållbar produktion. Projekten är av olika karaktär, där några
handlar om nätverksbyggande och produktutveckling och andra fokuserar på kluster och på att bygga
upp strukturer för samverkan.

3.3 Rekommendationer och planering inför kommande utlysningsomgångar

Planen är att fortsätta ha två utlysningar om året, en under sommaren och en under vintermånaderna,
för prioritering i december respektive juni. Det pågår löpande dialog med ESF-rådet, Västra
Götalandsregionen, Region Halland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Hallands län
runt framtida prioriteringar.
Det är en utlysning öppen mellan 15 december 2016 och den 15 februari 2017 och diskussioner med ett
antal projekt pågår. Alla tre insatsområden är öppna för ansökningar och insatser kopplade till
styrkeområdet Livsmedel och gröna näringar beaktas särskilt i den nuvarande utlysningen.
Nästkommande utlysning är planerad att vara öppen mellan den 15 juni 2015 och den 14 september
2017. Även denna utlysningsomgång kommer förslagsvis att vara helt öppen för ansökningar inom
samtliga insatsområden. Diskussioner förs kring att särskilt beakta satsningar kopplade till digitalisering.
Samråd med strukturfondspartnerskapet kring denna utlysning sker vid möte den 9 februari 2017.

Bilaga 1. Tidigare utlysningsomgångar.
Utlysningsomgång 2015:1

Vårens ansökningsperiod resulterade i 13 inkomna ansökningar till Tillväxtverkets kontor i Göteborg.
Ansökt belopp uppgick till 189,5 miljoner kronor och volymen på de projekt som gick vidare till
prioritering uppgick till 95,8 miljoner kronor. Av inkomna ansökningar gick 6 vidare för prioritering och
samtliga prioriterades.
Hela programmet var inte öppet, i utlysningen uttalades begränsningar och prioriteringar:
– Inom insatsområde 1, var öppet för ansökningar och projekt i det regionala styrkeområdet Life
Science som var samordnade med projekt med stöd från Europeiska Socialfonden beaktades
särskilt.
– Insatsområde 2 var endast öppet för ansökningar inriktade på riskkapitalfonder.
– Insatsområde 3 var helt öppet.

Utlysningsomgång 2015:2

Under ansökningsperioden inkom 22 ansökningar till Tillväxtverkets kontor i Göteborg. Ansökt belopp
uppgick till 103,6 miljoner kronor och volymen på de projekt som gick vidare till prioritering uppgick till
82 miljoner kronor. Av inkomna ansökningar gick 15 vidare för prioritering och samtliga prioriterades.

Summan av programperiodens beviljade medel var 178 miljoner kronor, ungefär 39 % av programmets
totala medel.
Hela programmet var öppet för ansökningar, förutom stöd för projekt inom finansiella instrument.
Totalt belopp att ansöka om under den aktuella ansökningsomgången uppgår till 120 miljoner kronor,
varav 20 miljoner kronor för ansökningar inom hållbar stadsutveckling.
När det gäller programmets avsatta medel för Hållbar stadsutveckling (ITI - integrerade territoriella
investeringar), beviljades Göteborgs Stad två projekt som täckte ungefär hälften av det öronmärkta
beloppet (ca 23 mnkr).

Utlysningsomgång 2016:1

Under ansökningsperioden inkom 9 ansökningar till Tillväxtverkets kontor i Göteborg. Ansökt belopp
uppgick till 34,3 miljoner kronor och volymen på de projekt som gick vidare till prioritering uppgick till 23
miljoner kronor. Av inkomna ansökningar gick 8 vidare för prioritering och samtliga prioriterades.
Summan av programperiodens beviljade medel var 201 miljoner kronor, ungefär 45 % av programmets
totala medel.
Hela programmet var öppet för ansökningar, förutom stöd för projekt inom finansiella instrument.
Totalt belopp att ansöka om under den aktuella ansökningsomgången uppgick till 50 miljoner kronor.

Bilaga 2. Lista över projekt

Lista över samtliga projekt i programmet, sorterat efter utlysningsomgång. Separata tabeller för
beviljade projekt, ej prioriterade projekt samt återtagna projekt.
Beviljade projekt
Utlysnings- Insatsomgång
område
2015:1 1
2015:1 1

Projektnamn

Projektägare

HIcube
Effektivisering av MedTech
West

Högskolan i Halmstad
Chalmers Tekniska Högskola
AB

Beviljat
belopp, kr
10 600 000
4 811 545

2015:1

1

FoI Katalysator

Sahlgrenska Science Park AB

2015:1
2015:1
2015:1

1
3
2

MapLab
Arena för Grön Tillväxt
Almi Invest Västsverige Fond II

Högskolan Väst
Hallands Läns Landsting
ALMI Invest Västsverige AB

2015:2

1

Göteborg som testarena för
SMF

Göteborgs kommun

2015:2
2015:2

1
1

SIM2020
Test Site Sweden - West

Högskolan i Skövde
Lindholmen Science Park AB

2015:2
2015:2
2015:2

1
3
3

3DPrint
Match
Wargön Innovation etableringsfas

Högskolan Väst
Johanneberg Science Park AB
Innovatum AB

6 356 869
4 738 947
8 858 646

2015:2
2015:2
2015:2

2
2
2

STAR
One Stop Future Shop
BRIDGE UK

GU Ventures AB
Göteborgs kommun
Sahlgrenska Science Park AB

5 039 526
6 907 086
3 040 228

2015:2

2

Västsvensk Subsea

1 073 896

2015:2

2

IUC Väst Produktionsanalys

Brg, Business Region
Göteborg AB
Iuc Väst AB

2015:2

2

Hållbar industriell utveckling

2015:2

2

Hållbara affärsmodeller

2015:2

2

Tillväxt Turism

2015:2

2

2016:1

Industrial Development Center
West Sweden AB
Johanneberg Science Park AB

6 144 815
7 934 165
6 310 016
60 000 000
4 032 564
10 275 179
4 306 224

2 999 715
11 100 398
403 200
3 074 241

Destination Halland 2020

Brg, Business Region
Göteborg AB
Hallands Läns Landsting

1

Nordic Taste and Flavour
Centre

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

1 661 547

2016:1

1

3DPrintPlus

3 843 481

2016:1

2

Utmaningsbaserad
Kunskapsdriven Innovation

Chalmers Tekniska Högskola
AB
Göteborgs Universitet

2016:1

2

Brewhouse Creative Growth
and Cultural Diversity

Brew House Göteborg

2 400 000

2016:1
2016:1

2
2

FoU-checkar Halland
Behovsbaserad
kompetensutveckling för
livsmedelsbaranchens

Region Halland
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

3 956 738
200 000

9 997 802

2 771 368

2016:1
2016:1
2016:2

2
2
1

Maritim utveckling i Bohuslän
Marknadslyftet
Demonstrationsmiljö för
Flexibel och Innovativ
Automation, Miljo:FIA

Lysekils kommun
IUC Halland AB
Högskolan Väst

3 691 753
4 400 000
6 337 098

2016:2

1

VINK - Västsvenska
inkubatorers kvalitetshöjning

GU Ventures AB

11 976 113

2016:2
2016:2

3
3

SolReg Halland
Stadslandet Göteborg

Varbergs kommun
Brg, Business Region
Göteborg AB

1 308 513
12 710 904

2016:2

2

Framtidsentreprenörer och
stärkt näringsliv i Fyrbodal

Fyrbodals Kommunalförbund

1 709 300

2016:2

2

Behovsbaserad
kompetensutveckling för
livsmedelsbaranchenGenomförandeprojekt

Sp Sveriges Tekniska
Forskningsinst AB

2 197 175

2016:2

2

Företagsrevitalisering i
Skaraborg

Högskolan i Skövde

1 396 540

Ansökningar som inte prioriterades av SFP
Utlysningsomgång Insatsområde
Projektnamn

Projektägare

Samtliga projekt som lyfts till Strukturfondspartnerskapet har prioriterats.

Återtagna projekt
Utlysningsomgång
2015:1

Insatsområde
1

2015:1
2015:1

1
2

2015:1
2015:1

2
2

Projektnamn
"Gunnebo åter till 1700talet - etapp 3 Forskningssamverkan
kring rekonstruktionen av
Gunnebo orangeri"
FIGANS
Hållbara affärsmodeller en
affärsmodelleringsprocess
för medelstora
tillverkande företag
Kulturcafé Oskarström
Såddkapital i Västsverige

2015:1

2

Hållbar Kemi 2030 2.0

2015:1

3

2015:2

1

Hållbar industriell
utveckling
Innovatum AB

2015:2

1

2015:2

1

Almi Företagspartner
Halland AB
Tanums kommun

2015:2

2

Brewhouse Göteborg

2015:2

2

Stoffdesign AB (svb)

2015:2
2015:2 (avslag)

2
2

2016:1

1

Stift Öijared Akademi
Motorstyrning för nästa
generations elmotorer
med hög momenttäthet
Sotenäs kommun

2016:2

1

Göteborgs universitet

2016:2

2

Inclusive Business
Sweden

Projektägare
Gunnebo Slott och
Trädgårdar AB

GU Holding
Johanneberg
Science Park AB

Goaboden AB
Chalmers Venture
Creation AB
Bolag under
bildande
IDC West Sweden
AB
Den Västsvenska
Innovationsmotorn
FoU-kort för
Halland
Maritim
utvecklingsarena
Bohuslän
Brewhouse
Innovation Arena
Social verksamhet
och företagande på
Garveriet
Öijared modellen
Simplex Motion AB

MARena – från
forskning till företag
Vidareutveckling av
Idrottsklustret i
Västsverige
Ett starkare
Västsverige genom
inclusive business

3.4 Bilaga 3. Lista över aktivitetsindikatorer
Aktivitetsindikatorer resultatram
Insatsområde
Indikator
1
CO26: Antal företag
som samarbetar med
forskningsinstitutioner
2
CO01: Antal företag
som får stöd
3
CO26: Antal företag
som samarbetar med
forskningsinstitutioner

Resultat hittills*

Mål 2018
75

Mål 2023
300

279

1119

20

80

* Det är inte än möjligt att plocka ut utfallet på aktivitetsindikatorerna ut NYPS2020.

1(8)
Promemoria
2016-12-09
Åza Rydén

Bilaga 6

Uppföljning och planering
– programgenomförande Västsverige december 2016
Denna promemoria följer upp programgenomförandet i Västsverige avseende använda medel och nådda
mål, samt vissa slutsatser utifrån detta. Underlaget syftar dels till att få en bild av genomförandet och vägen
mot resultat, dels som underlag för fortsatt och långsiktig planering.

Tillgängliga och använda medel
Under programperioden har tre avslutade utlysningsomgångar genomförts i Västsverige. Den fjärde
utlysningsomgången 15 juni - 19 september 2016 kommer att prioriteras vid SFP:s möte den 9 december.
Utifrån den preliminära prioriteringslistan inför mötet har projekt tagits med i underlaget för uppföljningen.
Likaså finns den planerade utlysningsomgången i februari - mars 2017 med i redovisningen för att
tydliggöra förutsättningarna för planering inför 2017 och kommande utlysningar.
Den första utlysningsomgången genomfördes 2 februari – 1 april 2015 och omfattade sex utlysningar:
•
•
•
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling inom små och medelstora företag
PO1 Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation
PO1 Samverkan för arbetsgivarkontakter
PO2 Projekt som utgår från förstudier år 2014
PO2 Insatser för nyanlända
PO2 Unga i mobilitet

Den andra utlysningsomgången genomfördes 15 juni – 19 sept/15 okt 2015 och omfattade fem utlysningar:
•
•
•
•
•

PO1 Kompetensförsörjning inom vård och omsorg
PO1 Kompetensutveckling för att motverka diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden
PO2 Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män
PO1 Utveckling av collegeverksamhet
PO2 Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från
arbetsmarknaden

Den tredje utlysningsomgången genomfördes 16 februari - 31 mars 2016 och omfattade två utlysningar:
•
•

PO1 Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända
PO2 Insatser för nyanlända

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg
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Den fjärde utlysningsomgången, där prioritering och beslut ej har fattats, genomfördes juni-september 2016
med projektstart i början av 2017 och omfattar sex utlysningar:
•
•
•
•
•
•

PO1 Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
PO1 Kompetensutveckling inom besöksnäringen
PO1 Insatser för att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar
PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för de som är eller har varit långtidssjukskrivna
PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15-24 år
PO2 Förstudie för att använda spel- och spelutveckling för att öka övergångarna till arbete eller studier
för unga 15-24 år.

Den femte, och planerade, utlysningsomgången kommer att genomföras februari-mars 2017 med planerad
projektstart under hösten 2017 och omfattar två utlysningar:
•
•

PO1 Kompetensutveckling inom gröna näringar och livsmedel
PO2 Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden – inriktning gröna näringar och livsmedel

Programområde 1
Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO1 är för programperioden 372 mnkr. Detta omfattar både EUstödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. 90 procent av medlen ska gå till insatser
inom mål 1.1 och 10 procent till insatser inom mål 1.2. Efter de första fyra utlysningsomgångarna fördelar
sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Utfall efter fjärde
utlysningsomgången*
(*preliminära siffror
utifrån underlag för
prioriteringsmöte 201612-09)

Kvar att
använda

1.1

335

175 (52 %)

160 mnkr

1.2

37

34 (92 %)

3 mnkr

Medräknat den femte planerade utlysningsomgången i februari - mars 2017, fördelar sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Beräknat utfall efter
femte
utlysningsomgången

Kvar att
använda

1.1

335

200 (60 %)

135 mnkr

1.2

34 (92 %)

3 mnkr

Programområde 2
Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO2 är för programperioden 627 mnkr. Detta omfattar både EUstödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. Inriktningen är att 30 procent av medlen
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ska gå till insatser inom mål 2.1, 40 procent till mål 2.2 och 30 procent till mål 2.3. Efter de fyra första
utlysningsomgångarna fördelar sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Utfall efter fjärde
utlysningsomgången*
(*preliminära siffror
utifrån underlag för
prioriteringsmöte 201612-09)

Kvar att
använda

2.1

188 mnkr

114 (61 %)

74 mnkr

2.2

250 mnkr

101 (40 %)

149 mnkr

2.3

188 mnkr

128 (68 %)

60 mnkr

Medräknat den femte planerade utlysningsomgången i februari - mars 2017, fördelar sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Beräknat utfall efter
fjärde
utlysningsomgången

Kvar att
använda

2.1

188 mnkr

114 (61 %)

74 mnkr

2.2

250 mnkr

101 (40 %)

149 mnkr

2.3

188 mnkr

168 (89 %)

20 mnkr

Till ovanstående beräkningar ska läggs framtida återflöde från projekten och eventuella omfördelningar av
programmedel.

Kvalitativa och kvantitativa mål enligt regional handlingsplan
Enligt den regionala handlingsplanen för Västsverige finns såväl kvalitativa som kvantitativa mål för varje
delmål inom de två programområdena. De redovisas här nedan kompletterade med utfallet efter de fyra
utlysningsomgångarna. Notera att projekten i den fjärde utlysningsomgången kommer att prioriteras först
vid SFP:s möte den 9 december. Underlagen utgår således från den preliminära prioriteringslistan inför
mötet. Varje målmatris följs av en sammanfattande kommentar.

Regionens kvalitativa mål 1.1
Enl.
RHP.

Verksamma kvinnor och män inom små och medelstora företag stärker sin ställning på
arbetsmarknaden genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och
arbetsmarknadens behov.

Utfall

Kompetensnavet
Företagslyftet Väst
Kompetens Destination Halland

Enl.
RHP.

Verksamma kvinnor och män inom vård och omsorg stärker sin ställning på arbetsmarknaden
genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens
behov.

Utfall

HiCube Kompetenta vården
eGo
Nya Grannar
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Den visa organisationen
Enl.
RHP.

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

Utfall

InVäst
HälsoGReppet
Hållbart arbetsliv i Skaraborg
Positiv Rörelse
En hälsosam arbetsplats
Gränsfri
Kunskap äger
FRAM i Mölndal
I princip samtliga ovanstående projekt arbetar i lägre eller högre grad även med strategisk
kompetensförsörjning samt i flera fall tydligt med breddad rekrytering och jämställdhet.

Regionens kvantitativa målvärde 1.1
Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 4

Anställda deltagare inklusive
egenföretagare

31 066

23 295 (75 %)

Arbetslösa deltagare

818

50 (6%)

Kommentar
De fyra första utlysningsomgångarna har tagit totalt 52 procent av medlen i anspråk. Efter den femte
planerade utlysningsomgången, där 25 miljoner är avsatt till projekt inom mål 1.1, kvarstår 160 mnkr att
använda i kommande utlysningar. Det kvantitativa målvärdet för 1.1 gällande anställda deltagare har efter
fjärde utlysningsomgången nåtts till 75 procent. Antalet deltagare i projekten kan dock komma att minska
något i genomförandet jämfört med planeringen vid projektstart, vilket gör att siffrorna bör beaktas med viss
försiktighet.
Det finns i nuläget mycket svag måluppfyllelse avseende målet om arbetslösa deltagare i PO1-projekt.
Måluppfyllelsen är 6 procent. Siffrorna är dock preliminära eftersom utfall först kommer att ses när deltagare
rapporteras in till SCB. Även om det varit ett krav att inkludera arbetslösa deltagare i den fjärde
utlysningsomgången är involveringen av arbetslösa i projekten svag. Detta bör beaktas i planering av
kommande utlysningar.

Regionens kvalitativa mål 1.2
Enl.
RHP.

Göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar och motverka könsstereotypa
utbildningsval genom att tillämpa och utveckla metoder.

Utfall

GPS Halland
Vägledning för livet

Enl.
RHP.

Öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom att vidareutveckla stödstrukturer.

Utfall

Lärandets torg Hammarkullen
College Väst
Collegesamverkan VG
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Enl.
RHP.

Kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet genom att vidareutveckla och tillämpa
strukturer.

Utfall

College Väst
Collegesamverkan VG

Regionens kvantitativa målvärde 1.2

Antal projekt

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 4

8

5 (63 %)

Kommentar
Efter fyra utlysningsomgångar har tre projekt startat, och enligt förslag till prioritering för utlysningsomgång
fyra kommer ytterligare två projekt att beviljas medel. Det innebär att det finns projekt inom samtliga tre
områden för att uppfylla regionens kvalitativa mål. Utifrån det kommer de kvalitativa målen inom 2.1 att
uppfyllas.
Efter de fyra utlysningarna har 92 procent av medlen förbrukats inom 1.2 och totalt finns 3 mnkr kvar att
använda. Fem projekt har beviljats, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 63 procent av regionens
kvantitativa målvärde inom 1.2. Som tidigare påtalats kommer måluppfyllelse inte att nås, vilket också
Strukturfondpartnerskapet i en skrivelse hösten 2015 påtalat för Socialfondens övervakningskommitté.

Regionens kvalitativa mål 2.1
Enl.
RHP.

Tiden fram till sysselsättning, praktik eller utbildning kortas för deltagande kvinnor och män
samt stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Utfall

CIVIS
1000 jobb – Grundsteget
Level up Västra Skaraborg
Hikikomori
Inkluderande rehabilitering
Ung i Europa
Startskottet
Space
Manage your health
Friska Vindar PO2

Enl.
RHP.

Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att möta målgruppens behov.

Utfall

CIVIS
1000 jobb – Grundsteget
Level up Västra Skaraborg
Hikikomori
Inkluderande rehabilitering
Ung i Europa
Startskottet
Space
Manage your health
Friska Vindar PO2
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Regionens kvantitativa målvärde 2.1

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 4

4520

3164 (70 %)

Kommentar
Efter den fjärde utlysningsomgången har 61 procent av medlen inom mål 2.1 förbrukats. Totalt kvarstår 74
mnkr att använda i kommande utlysningar. Utfallet på det kvantitativa målvärdet för 2.1 gällande arbetslösa
deltagare är 70 procent. Vad gäller kvantitativ måluppfyllelse ligger programgenomförandet bra till.

Regionens kvalitativa mål 2.2
Enl.
RHP.

Unga kvinnor och män kommer tillbaka i utbildning eller sysselsättning.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
Unga i riskzon
Moving On
Unga Arena 9.0
Fullfölja studier GR
En skola för alla
Plattform Ung styrka Falköping
Spel som etableringsverktyg

Enl.
RHP.

Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att identifiera och möta unga
kvinnors och mäns behov som hoppat av skolan.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
Unga i riskzon
Moving On
Unga Arena 9.0
Fullfölja studier GR
En skola för alla
Plattform Ung styrka Falköping
Spel som etableringsverktyg

Enl.
RHP.

Förebygga skolavhopp från gymnasieskolan genom att utveckla eller tillämpa metoder.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
Unga i riskzon
Moving On
Unga Arena 9.0
Fullfölja studier GR
En skola för alla
Plattform Ung styrka Falköping
Spel som etableringsverktyg

Regionens kvantitativa målvärde 2.2
Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 4
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Arbetslösa deltagare

6026

2320 (38 %)

Kommentar
Efter den fjärde utlysningsomgången har 40 procent av medlen inom 2.2 förbrukats. Totalt kvarstår 149
mnkr till kommande utlysningar. Den kvantitativa måluppfyllelsen gällande arbetslösa deltagare är 38
procent. Inom den femte utlysningsomgången planeras inte insatser inom mål 2.2. Eftersom betydande
medel återstår bör dess användning utredas vidare utifrån aktuellt arbetsmarknadsläge.

Regionens kvalitativa mål 2.3
Enl.
RHP.

Stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens, större
nätverk och förbättrad självkänsla.

Utfall

Integration Halland
Exportfrämjande integration
Effektbutiken
POINT
Arbeta och leva i Väst
Göteborg tillsammans
Utvecklad etablering
KOM mot jobb

Enl.
RHP.

Underlätta för kvinnor och män med psykisk ohälsa att återgå till arbetsmarknaden genom att
tillämpa och utveckla metoder.

Utfall

Integration Halland
Exportfrämjande integration
Effektbutiken
POINT
Arbeta och leva i Väst
Göteborg tillsammans
Utvecklad etablering
KOM mot jobb

Enl.
RHP.

Ökad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att möta målgruppens behov.

Utfall

Integration Halland
Exportfrämjande integration
Effektbutiken
POINT
Arbeta och leva i Väst
Göteborg tillsammans
Utvecklad etablering
KOM mot jobb

Regionens kvantitativa målvärde 2.3

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 4

3013

3386 (112 %)
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Kommentar
Efter den fjärde utlysningsomgången har åtta projekt startat inom mål 2.3 och 68 procent av tillgängliga
medel har tagits i anspråk. Efter den femte planerade utlysningsomgången, där 40 miljoner är avsatt till
projekt inom mål 2.3, kvarstår 20 mnkr att använda i kommande utlysningar. Antalet deltagare i projekten är
omfattande och det kvantitativa målet om antalet deltagare har redan överskridits med 12 procent.

Avslutande kommentarer
Involveringen av arbetslösa deltagare i PO1-projekt bör prioriteras framöver.
Det kvantitativa målet inom mål 1.2 kommer inte att nås.
Insatser inom mål 2.2 riktade till unga kvinnor och män - betydande medel återstår och dess användning
bör utredas vidare utifrån aktuellt arbetsmarknadsläge.
De kvantitativa målen inom mål 2.3 kommer att överskridas under år 2016.
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Samråd angående kommande utlysning inom Regionalfonden
Nedanstående utlysning planeras ingå i den andra utlysningsomgången för 2017 inom Europeiska
regionalfonden i Västsverige 2014-2020. Utlysningen är öppen mellan den 15 juni 2017 och den 14
september 2017. Utlysningens tema är framarbetat inom den så kallade fondsamordningsgruppen.
•

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.

Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade
territoriella investeringar.
Ansökningar kopplade till digitalisering beaktas särskilt.

Sida 1 (1)

Tillväxtverket
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Åza Rydén
031-707 73 70
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Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
Tillägg till den femte utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i Västsverige
2014-2020.
Utveckla metoder för arbetslivsorientering och studie- och yrkesvägledning (mål 1.2).
Målgruppen är organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och sen
den sociala ekonomin.
Insatserna ska fokusera på att utveckla och förankra strukturer för att göra studie- och yrkesvägledning till
hela skolans ansvar. Metoder som kan bredda yrkesvalen hos unga kvinnor och män samt öka
attraktiviteten för yrkesutbildningar behöver skapas.
Svenska ESF-rådet eftersöker i denna utlysning ett fåtal sammanhållna projekt med maximal projekttid om
två år. Eventuellt kan fördjupad implementering av utvecklade metoder ske i ett kommande projekt inom
mål 1.1.
Utlysningen omfattar 3 miljoner kr. Utlysningen kommer att publiceras 2017-02-12 och stänger 2017-03-16

Inriktningar utlysningsomgång sex inom Europeiska socialfonden i Västsverige 20142020.
Dessa utlysningar planers öppna under juni 2017 och prioriteras på SFP i december.
Utlysningarnas tema är framarbetade inom den så kallade fondsamordningsgruppen. Närmare inriktningar
inom dessa teman kommer att utarbetas med relevanta aktörer under våren 2017, utifrån de regionala
utvecklingsstrategierna för Halland respektive Västra Götaland.
Digitalisering är det tema som lyfts fram. För att på bästa sätt få in det i kommande utlysningar finns behov
av ett mobiliseringsarbete under våren.

PO 2 Ökad övergång till arbete
Nyanlända
- Särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor bör uppmuntras. Det är en av de grupper som har särskilt
svårt att komma ut på arbetsmarknaden.
Unga
- Inriktning mot funktionsnedsatta bör uppmuntras. För den gruppen har inte arbetsmarknaden
förändrats i någon större oavsett konjunkturläge
Motverka diskriminering/ effektivare matchning och breddad rekrytering

Svenska ESF-rådet, Västsverige

Telefon: 031-707 73 80

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Fax:031-707 73 81

Postadress: Box 11280, 402 26

Webbplats: www.esf.se

Göteborg
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-

Dessa delar bör undersökas och antingen lyftas in i övriga utlysningar alternativt formas till en egen
utlysning.

Digitalisering
- På vilket sätt digitaliseringen ska komma in i utlysningarna bör undersökas närmare under våren.
Digitalisering och socialinkludering är grundtanken. Sannolikt ger satsningen störst effekt om det
utgår ifrån målgruppernas behov och lyfts in i respektive utlysning.

PO 1 Kompetensförsörjning
Digitalisering
- Behovsbilden inom digitalisering är omfattande. Offentlig sektor lyfter informationssäkerhet och
välfärden som två områden. Från den privata sektorn lyfts de mindre företagen bland SME och ett
område som skulle kunna skapa god hävstångseffekt är e-handel.
För att disponera PO1:s begränsade medel på bästa sätt bör en närmare analys göras under våren
för inriktning på målgrupp för utlysningen.
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