
Strukturfondspartnerskapet 2018-08-18 
Västsverige 1 

Program för strukturfondspartnerskapets strategidagar 31 aug – 1 sep i Varberg 

Torsdag 31 augusti

11.30–12.30 Gemensam lunch vid ankomst  

12.30–12.40 Introduktion till strategidagarna  

12.40–14.00 Temapass 1: Aktuella utvärderingar och uppföljningar 

• Årliga uppföljningen av Västra Götaland 2020 – fokus arbetsmarknad och innovation,

Lisa Lundin VGR

• Programutvärderingar, Helena Starfelt, Åza Rydén och Andreas Catoni Bilaga 1 

• Västsvenska enkäten till projektaktörer, Jackie Brown VGR Bilaga 2 

14.00–14.40 Temapass 2: Projektredovisningar 

• HiCube, ESF, Gerry Andersson, Högskolan i Halmstad

• HiCube, ERUF, Anne-Christine Hertz, Högskolan i Halmstad

14.40–15.00 Fika  

15.00– ca 17.00 Temapass 3: Diskussion/Workshop: Framtida sammanhållningspolitiken 

• Ulrika Landergren, ledamot Regionkommittén

Dagen avslutas ca kl. 17.00 och middag serveras kl.18.30   

Fredagen 1 september  

09.00-09.20 Projektpresentation 

• Spel som etableringsverktyg, ESF, Katrin Dannberg, Högskolan i Skövde

09.20-11.00 Temapass 4: Fondsamordnande utlysningar – vad gör vi härnäst? 

10.00–10.20 Fika  

11-12 Formellt sammanträde, se separat dagordning

Mötes avslutas ca kl.12 med gemensam lunch. 
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Bilagor: 

1. Uppföljning av programgenomförande av Socialfonden i Västsverige
2. Sammanfattning Västsvenska enkäten till projektaktörer
3. Projektkatalog 2014-2017
4. Återrapportering av uppdrag: flytt av medel mellan målen i den regionala

handlingsplanen för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Västsverige
5. Tidsplan kommande utlysningar
6. Kommande möten för strukturfondspartnerskapet Västsverige 2018
7. Portföljanalys Tillväxtverket
8. Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
9. Rättelse av summan ESF-stöd beviljat för Socialfondsprojektet ReGarden 2017/00187
10. Förslag till ändrad arbetsordning
11. Föregående protokoll



Strukturfondspartnerskapet 2017-08-16 
Västsverige 

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets sammanträde den 1 sep 2017 

1. Mötet öppnas

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av dagordningen

5. Övergripande frågor Andreas Catoni, sekreterare 
Bilaga 3 

a. Flytt av medel mellan målen i den regionala
handlingsplanen för Europeiska socialfonden Bilaga 4 

b. Tidsplan kommande utlysningar Bilaga 5 
c. Mötesdagar 2018 Bilaga 6 

6. Information från Tillväxtverket Helena Starfelt, Tillväxtverket 
Bilaga 7 

7. Information från ESF-rådet Åza Rydén, Svenska ESF-rådet 

8. Samråd angående kommande utlysning inom Socialfonden Bilaga 8

Beslutsärenden 

9. Rättelse av summan ESF-stöd beviljat för
Socialfondsprojekt ReGarden 2017/00187  Bilaga 9 

10. Ändrad arbetsordning  Bilaga 10 

11. Övriga frågor

12. Mötet avslutas

Bilagor: 

1. Uppföljning av programgenomförande av Socialfonden i Västsverige
2. Sammanfattning Västsvenska enkäten till projektaktörer
3. Projektkatalog 2014-2017
4. Återrapportering av uppdrag: flytt av medel mellan målen i den regionala handlingsplanen för

Europeiska socialfonden 2014-2020 i Västsverige
5. Tidsplan kommande utlysningar
6. Kommande möten för strukturfondspartnerskapet Västsverige 2018
7. Portföljanalys Tillväxtverket
8. Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden
9. Rättelse av summan ESF-stöd beviljat för Socialfondsprojektet ReGarden 2017/00187
10. Förslag till ändrad arbetsordning
11. Föregående protokoll
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Svenska ESF-rådet, Västsverige

Besöksadress: Södra Hamngatan 45

Postadress: Box 11280, 402 26 

Göteborg

Uppföljning av programgenomförande av Socialfonden i Västsverige

Denna rapport följer upp programgenomförandet i Västsverige avseende genomförda utlysningar,
intecknade medel och nådda mål, samt redovisar slutsatser utifrån detta. I rapportens första avsnitt
presenteras genomförda utlysningar och den pågående utlysningsomgången under sommaren 2017.
Rapportens andra avsnitt beskriver fördelningen av medel och utfall uppdelat mellan programområden och
särskilda mål. Det tredje och sista avsnittet berör den kvalitativa och kvantitativa måluppfyllelsen utifrån
regionala mål och det ekonomiska utfallet. Avsnittet avslutas med en diskussion om tänkbara inriktningar för
kommande utlysningar. Underlaget i sin helhet syftar till att ge en bild av programgenomförandet fram till
augusti 2017 och utgöra ett underlag för fortsatt planering för resterande programperiod.

1. Genomförda och planerade utlysningar

Under programperioden har sex utlysningsomgångar genomförts i Västsverige, varav fem är stängda och
en är öppen för ansökningar. Totalt har 22 utlysningar genomförts och fyra är öppna för ansökningar.
Nedan beskrivs respektive utlysningsomgång:

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

Den fjärde utlysningsomgången genomfördes juni-september 2016 och omfattade sex utlysningar:

2017-08-14

Bilaga 1
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Diarienummer 

 

 

 

 

 

• 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 utlysningsomgången genomfördes februari-mars 2017 och omfattade tre utlysningar: 
 

• PO1 Kompetensutveckling inom livsmedel och gröna näringar 
• PO1 Insatser för att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar 
• PO2 Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån 

arbetsmarknaden – inriktning livsmedel och gröna näringar 
 
Den sjätte pågående utlysningsomgången, som är öppen under juni/augusti - september 2017, omfattar 
fyra utlysningar:  
 

• PO1 Kompetensutveckling små- och medelstora företag inriktning digitalisering 
• PO1 Kompetensutveckling inom livsmedel och gröna näringar 
• PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier 
• PO2 Öka övergångarna till arbete eller studier för utrikesfödda, fokus kvinnor 

 
Ansökningarna från utlysningsomgången kommer att prioriteras vid SFP:s möte 6 december 2017. 
Utlysningsomgången är med i redovisningen för att tydliggöra förutsättningarna för kommande utlysningar.  
 
Sammanfattningsvis har totalt 22 utlysningar genomförts. Utlysningarna har resulterat i 52 stycken beviljade 
projekt, varav 23 projekt inom programområde 1 och 29 projekt inom programområde 2.  
 

 

Ovanstående tabell visar hur stort söktrycket har varit per utlysningsomgång (i antal ansökningar) och hur 
stor andel av ansökningarna som har fått avslag efter laglighetsprövning, avslag efter SFP-prioritering eller 
bifall. Tabellen visar att det i början av programperioden var ett betydligt större söktryck, där SFP särskilt 
under första utlysningarna var tvungna att göra prioriteringar. Det höga söktrycket kan förklaras av att det 
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Diarienummer 

under förra programperioden genomfördes förstudier inför den första planerade utlysningen i nuvarande
programperiod. Det gjorde att det fanns flera välgrundade ansökningar i utlysningsomgången. Tabellen
visar också tydligt att antalet ansökningar har minskat betydligt, från första utlysningsomgången med 71
ansökningar till endast nio ansökningar under första perioden 2017. Flera tänkbara orsaker finns till det
minskade söktrycket, vilka kommer att presenteras nedan.

Inom programområde 1 gjordes under de första utlysningsomgångarna inom mål 1.1 relativt stora och
breda satsningar på de huvudsakliga målgrupperna i den regionala handlingsplanen (SME och vård och
omsorg). Därefter gjordes bedömningen att måluppfyllelsen var god och att det fanns möjlighet att arbeta
mer inriktat och fokuserat med utlysningarna, exempelvis med tydligare kopplingar till regionens
styrkeområden och/eller med en tydlig samordning med insatser ur andra fonder. Utifrån det stora antalet
nyanlända som kom till Sverige under 2015 gjordes i den tredje utlysningsomgången inom programområdet
särskilda insatser för personal som arbetade med mottagandeverksamhet för nyanlända. Även den fjärde
utlysningsomgången öppnade för mer ”smala” utlysningar, exempelvis förstudien för spelutveckling,
kompetensutveckling inom besöksnäringen och kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv. Femte
utlysningsomgången utgick från det utpekade styrkeområdet livsmedel och gröna näringar. Den sjätte
pågående utlysningsomgången utgår också från regionala styrkeområdet digitalisering mot SME. De tre
sista utlysningarna inom programområde 1 har således tydligt utgått från i regionen identifierade
styrkeområden.

Inom mål 1.2 riktade sig den första utlysningen mot ökade arbetsgivarkontakter (samverkan mellan
utbildning och arbetsliv) och den andra utlysningen mot utveckling av collegeverksamheten. Den tredje och
femte utlysningsomgången inom 1.2 inriktades på insatser för att göra studie- och yrkesvägledning till hela
skolans ansvar.

I programområde 2 inriktades den första utlysningsomgången på satsningar för genomförandeprojekt
utifrån förstudierna från förra programperioden. Dessa ansökningar var väl förarbetade, höll god kvalité och
projekten valdes ut i mycket hård konkurrens. Utlysningarna för genomförandeprojekt för tidigare gjorda
förstudier samlade flera målgrupper, varav några kanske tydligare skulle ha platsat i mål 2.2 eller 2.3.
Utlysningen om mobilitet för unga lades under mål 2.1 för att möjliggöra deltagare upp till och med 29 år.
Fjärde utlysningsomgången inom programområde 2 innehöll satsningar på unga, långtidssjukskrivna och en
mindre förstudie inom spel och spelutveckling. Den femte utlysningsomgången utgick från det i Västsverige
utpekade styrkeområdet livsmedel och gröna näringar och var den första utlysningen inom programområde
2 som utgick från ett av regionens styrkeområden. Tidigare har utgångspunkten för insatserna i huvudsak
varit målgrupperna och deras behov, snarare än specifika styrkeområden i Västsverige. Även den sjätte
utlysningsomgången har en inriktning mot styrkeområdet digitalisering. Således har inriktningen även inom
programområde 2 gått från bredare insatser till mer specifika utlysningar.

Sammantaget kan vi se ett lägre söktryck inom utlysningarna som utgått från de regionala styrkeområdena.
Det kan finnas flera tänkbara orsaker; smalare inriktningar ger färre tänkbara aktörer som kan söka medel,
aktörer från regionens styrkeområden saknar tidigare erfarenhet av att söka medel ur Socialfonden, krav
har ställts på arbetslösa deltagare i projekt inom programområde 1 etc. Flertalet insatser har dock gjorts för
att öka antalet ansökningar. Exempelvis har sekretariatet för sturkturfondspartnerskapet gjort omfattande
mobiliseringsarbete inför utlysningarna inom livsmedel och gröna näringar samt för pågående utlysningar
inom digitalisering. Svenska ESF-rådet har parallellt med mobiliseringsinsatserna arbetat med
informationsträffar på flertalet ställen inom regionen, drop-in för sökanden på regionkontoret och andra
insatser för att bidra till fler och mer välgrundade ansökningar.
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2. Fördelning av medel och utfall per programområde  

Nedan redovisas tillgängliga medel för insatser inom respektive programområde. Med i denna beräkning 
finns också utfallet efter den sjätte utlysningsomgången, beräknat på det totala utlysta beloppet för 
respektive utlysning.  
 

Programområde 1 

 

Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO1 är för programperioden 371 mnkr. Detta omfattar både EU-
stödet 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 fem utlysningsomgångar fördelar sig medlen 
enligt följande:  
 
Mål Enligt fördelning Utfall efter femte 

utlysningsomgången 

Kvar att 

använda 

1.1 334 mkr 179 mkr (54 %)  155 mnkr 
1.2 37 mkr   37 mkr (100 %)      0 mnkr 
 

Medräknat den sjätte pågående utlysningsomgången i juni/augusti - september 2017 fördelar sig medlen 
enligt följande:  
 

Mål Enligt fördelning Beräknat utfall efter sjätte 

utlysningsomgången*Observera 

att utfallet är beräknat på det totala 

utlysta beloppet för den sjätte 

utlysningsomgången 

Kvar att 

använda 

1.1 334 mkr 251 mkr (75 %) 83 mnkr 

1.2 37 mkr 37 mkr (100 %)     0 mnkr 

 

 

Programområde 2 

 

Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO2 är för programperioden 630 mnkr. Detta omfattar både EU-
stödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. Inriktningen har inledningsvis varit att 30 
procent av medlen ska gå till insatser inom mål 2.1, 40 procent till mål 2.2 och 30 procent till mål 2.3. Det 
har dock under programperioden uppkommit ett behov av att omfördela medel från 2.2 till mål 2.1 och 2.3. 
Strukturfondspartnerskapet gav därmed sekretariatet i samråd med ESF-rådet i uppdrag att utreda huruvida 
det var möjligt att formellt omfördela medel. Det framkom då att mål 2.1 och 2.2 tillhör samma 
investeringsprioritering och att detta skapar möjlighet att frångå den tidigare presenterade indikativa 
fördelningen mellan dessa mål. Måluppfyllelse inom respektive område måste dock beaktas om medel från 
mål 2.2 ska användas för insatser inom 2.1, både ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv.   
 

Mål  Enligt fördelning  Utfall efter femte 

utlysningsomgången 

Kvar att 

använda 

2.1 189 mnkr 113 (60 %)  76 mnkr 
2.2 252 mnkr 102 (40 %) 150 mnkr  
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Diarienummer 

2.1+2.2 441 mkr 215 (49 %) 226 mkr 

2.3 189 mnkr 142 (75 %) 47 mnkr

Medräknat den sjätte pågående utlysningsomgången i juni/augusti- september 2017, fördelar sig medlen så
här:

Mål Enligt fördelning Beräknat utfall efter sjätte 

utlysningsomgången*Observera 

att utfallet är beräknat på det totala 

utlysta beloppet för den sjätte 

utlysningsomgången 

Kvar att 

använda 

2.1 189 mkr 193 mkr (102 %) -4 mkr

2.2 252 mkr 102 mkr (40 %) 150 mkr 

2.1+ 2.2 441 mnkr 295 (67 %) 146 mnkr
2.3 189 mnkr 172 (91 %)   17 mnkr 

Orsaken till att mål 2.1 är överintecknat är på grund av möjligheten att omfördela medel mellan mål 2.1 och
2.2. Till ovanstående beräkningar ska läggs framtida återflöde från projekten och eventuella omfördelningar
av programmedel.

3. Uppföljning av 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 fem
första utlysningsomgångarna. 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 

Kompetens inom måltidsverksamhet 

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 

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 
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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 Planerat utfall efter 

utlysningsomgång 5 

Anställda deltagare inklusive 
egenföretagare 

31 066 deltagare 24 675 deltagare (79 %)  

Arbetslösa deltagare 818 deltagare 70 (8 %)   

Kommentar 

De fem första utlysningsomgångarna har tagit totalt 54 procent av medlen i anspråk. Efter den sjätte nu 
pågående utlysningsomgången, där 60 miljoner är avsatt till projekt inom mål 1.1, kvarstår 83 mnkr att 
använda i kommande utlysningar inom mål 1.1. Det kvantitativa målvärdet för 1.1 gällande anställda 
deltagare har efter den femte utlysningsomgången nåtts till 79 procent. Det finns projekt inom samtliga tre 
kvalitativa målområden och det kvantitativa målvärdet uppnås med god marginal. 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. Bedömningen är dock att programgenomförandet ligger 
väl till inom programområde 1. 
 
Det finns dock en mycket svag måluppfyllelse avseende målet om arbetslösa deltagare i PO1-projekt. 
Siffrorna som anges är mycket preliminära eftersom utfallet först kommer att ses när deltagare rapporteras 
in till SCB, men det går att konstatera att måluppfyllelsen är låg. Även om det varit ett krav att inkludera 
arbetslösa deltagare i tre av utlysningarna är utfallet i projekten mycket osäkert. Det har visat sig 
problematiskt att i praktiken anvisa arbetslösa deltagare till PO1-insatser, exempelvis beroende på 
administrativa rutiner samt att det varit svårt att få till kontakter mellan relevanta aktörer. Ett arbete pågår 
inom ESF-rådet för att komma fram till lösningar på hur det ska kunna genomföras. Det finns dock 
projektexempel med modeller som kan komma att fungera. Redan nu kan konstateras att det inte kommer 
att vara möjligt att nå det regionala målvärdet om 818 arbetslösa deltagare inom PO1-projekten.   
 

 

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 

GR Samsyv 

På lika villkor 

Enl. Öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv genom att vidareutveckla stödstrukturer.  
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RHP. 
Utfall  Lärandets torg Hammarkullen  

College Väst  

Collegesamverkan VG  

Enl. 
RHP.  

Kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet genom att vidareutveckla och tillämpa 
strukturer.  

Utfall  College Väst  

Collegesamverkan VG   

Regionens kvantitativa målvärde 1.2 
 
 Enligt RHP Utfall efter utlysningsomgång 5 

Antal projekt 8 7 (88 %)  
 

Kommentar  

Efter fem utlysningsomgångar har samtliga medel inom mål 1.2 tagits i anspråk. Totalt har sju projekt 
beviljats och det finns projekt inom samtliga tre områden för att uppfylla regionens kvalitativa mål. Eftersom 
regionens kvantitativa målvärde är totalt åtta projekt kommer målet inte att nås, vilket befarades redan 
under hösten 2015 och har påtalats av Strukturfondpartnerskapet i en skrivelse till Socialfondens 
övervakningskommitté. De sju beviljade projekten motsvarar en måluppfyllelse på 88 procent av regionens 
kvantitativa målvärde inom 1.2.  
 
 

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  

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  

Startskottet 

Space  

Manage your health  

Friska Vindar PO2 
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Regionens kvantitativa målvärde 2.1  
 
 Enligt RHP Planerat utfall efter 

utlysningsomgång 5 

Arbetslösa deltagare 4520 3094 (68 %)  
 

Kommentar  

Efter den femte utlysningsomgången har 60 procent av medlen inom mål 2.1 förbrukats. Efter den sjätte nu 
pågående utlysningsomgången kommer 102 procent av medlen inom mål 2.1 att ha förbrukats. Utifrån att 
fördelningen av medel mellan mål 2.1 och 2.2 endast är indikativ finns det möjlighet att omfördela medel 
inom samma investeringsprioritering, förutsatt att hänsyn tas till kvalitativa och kvantitativa mål. Det 
planerade utfallet på det kvantitativa målvärdet för mål 2.1 efter femte utlysningsomgången gällande 
arbetslösa deltagare är 68 procent. Vad gäller kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse ligger 
programgenomförandet således förhållandevis bra till efter den femte utlysningsomgången. För att det 
kvantitativa målet om 4520 deltagare ska nås måste emellertid ansökningarna som beviljas inom den sjätte 
utlysningsomgången innehålla ett större antal deltagare.  
 

Regionens kvalitativa mål 2.2 

 

Enl. 
RHP.  

Unga kvinnor och män kommer tillbaka i utbildning eller sysselsättning. 

Utfall  Sätt färg på Göteborg 

UngÖst 

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 

UngÖst 

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 

UngÖst 

Moving On 

Unga Arena 9.0 

Fullfölja studier GR 
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En skola för alla 

Plattform Ung styrka Falköping 

Spel som etableringsverktyg 

Regionens kvantitativa målvärde 2.2 

Enligt RHP Planerat utfall efter 

utlysningsomgång 5 

Arbetslösa deltagare 6026 2230 (37 %)

Kommentar 

Efter den femte utlysningsomgången har 40 procent av medlen inom 2.2 förbrukats. Totalt kvarstår 146
mnkr till kommande utlysningar med den planerade omfördelningen av 4 mkr mellan mål 2.2 och 2.1.
Utifrån de åtta projekt som beviljats bedöms de kvalitativa målen inom område 2.2 att kunna nås. Den
kvantitativa måluppfyllelsen gällande arbetslösa deltagare är 37 procent. Det finns därför anledning att göra
fler satsningar för att nå målgruppen unga om de regionala kvantitativa målen ska nås.

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 

Regarden 

Framtidens arbetsplats 

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 

Regarden 

Enl.
RHP.

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

Utfall Integration Halland 

Exportfrämjande integration 

Effektbutiken  

POINT  
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Arbeta och leva i Väst   

Göteborg tillsammans 

Utvecklad etablering 

Regarden 

Framtidens arbetsplats 

Regionens kvantitativa målvärde 2.3 
 
 Enligt RHP Planerat utfall efter 

utlysningsomgång 5 

Arbetslösa deltagare 3013 3726 (124 %)  
 

Kommentar 

Efter den femte utlysningsomgången har tio projekt startat inom mål 2.3 och 75 procent av tillgängliga 
medel har tagits i anspråk. Efter den sjätte pågående utlysningsomgången, där 30 miljoner är avsatt till 
projekt inom mål 2.3, kvarstår 17 mnkr att använda i kommande utlysningar. Antalet deltagare i projekten är 
omfattande och det kvantitativa målet om antalet deltagare har redan överskridits med 24 procent. Både de 
kvalitativa och det kvantitativa regionala målet bedöms därmed kunna uppfyllas med god marginal. 
Framtida satsningar kan därmed genomföras med ett lägre antal deltagare och till en högre kostnad. Dock 
bör tas i beaktande att det kan uppstå avvikelser i det faktiska utfallet av deltagare.  

Avslutande kommentarer  

Denna rapport har redogjort för programgenomförandet i Västsverige fram till augusti 2017 avseende 
genomförda utlysningar, intecknade medel och nådda mål per programområde och målområde, samt vissa 
slutsatser utifrån detta. Det sista avsnittet innehåller en övergripande diskussion om tänkbara inriktningar 
för kommande utlysningar.   
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Diarienummer 

Diagrammet ovan visar andel intecknat av ram, i relation till planerat antal deltagare och utfall i projekten,
efter den femte utlysningsomgången. Utfallet för antalet deltagare baseras på uppgifter rapporterade till
SCB fram till augusti 2017. Mål 1.2 redovisas inte då det saknar målsättningar för antal deltagare (se
beskrivning ovan). I en jämförelse av andelen intecknade medel inom respektive mål ligger andelen
planerade deltagare över intecknade medel, bortsett från mål 2.2 där det har intecknats en marginellt större
andel medel i förhållande till planerade deltagare. Tidigare erfarenheter från föregående programperiod
visar emellertid att det är vanligt att projekten inte tillfullo når planerat antal deltagare, vilket man behöver ta
hänsyn till i analysen. Diagrammet visar, förutsatt att projekten når andel planerade deltagare och att
projekten har samma nivå på kostnad per individ, att det finns förutsättningar för att nå de regionala målen
under programperioden. Det finns dock vissa osäkerhetsfaktorer som bör tas i beaktande i planering av
kommande utlysningar.

Programgenomförandet inom programområde 1 fortlöper mycket väl. Kvalitativa och kvantitativa mål
bedöms nås med god marginal, men som tidigare konstaterats kommer det kvantitativa målet med att
involvera arbetslösa deltagare inom PO1-projekt inte att nås. Insatser har gjorts för de stora målgrupperna
vård och omsorg och SME som lyfts fram i den regionala handlingsplanen. Vidare har även särskilda
insatser gjorts i fondsamordning och för regionens styrkeområden såsom besöksnäring, livsmedel och
gröna näringar. Dessa utlysningar har resulterat i flera projekt. Den sjunde planerade utlysningsomgången
under hösten 2017 kommer preliminärt att innehålla två utlysningar inom mål 1.1. Efter den
utlysningsomgången kommer det (baserat på totalt utlyst belopp i utlysning 2017:2 och preliminärt utlyst
belopp för 2017:3) endast att återstå medel till en mindre utlysning inom programområde 1. Eftersom
genomförandet fortlöper väl finns det för kommande utlysning möjligheter att använda resterande medel för
aktuella och prioriterade regionala behov och/eller fondsamordnade insatser.

Inom mål 1.2 har samtliga medel intecknats. Inga ytterligare utlysningar kommer att genomföras. Totalt har
sju projekt beviljats och utifrån det bedöms de kvalitativa målen i den regionala handlingsplanen vara
uppnådda, medan det kvantitativa målet inte riktigt nåtts.

Inom programområde 2 fortlöper programgenomförandet väl. Det kommer dock efter avslutandet av den
sjätte utlysningsomgången (där beslut om beviljade projekt tas i december 2017) finnas anledning att
återigen reflektera över fördelningen av medel inom 2.1 och 2.2. Som tidigare påtalats har det funnits ett
behov av att omfördela medel från mål 2.2 till mål 2.1. I den sjätte utlysningsomgången lades därför en av
utlysningarna inom programområdet inom mål 2.1 istället för 2.2. Det möjliggjorde även att utlysningen
kunde rikta sig till en bredare målgrupp än enbart unga i åldern 15-24. Efter den sjätte utlysningsomgången
kommer samtliga medel inom mål 2.1 att vara intecknade, men det går inte med säkerhet att uttala sig om
den kvantitativa måluppfyllelsen innan beslut om beviljade projekt har tagits. Det kommer inte vara möjligt
att genomföra fler utlysningar inom mål 2.1 om inte ytterligare medel fördelas från mål 2.2.

Inom mål 2.2 är förutsättningarna för måluppfyllelse något lägre. Andelen intecknade medel är marginellt
högre än andelen planerade deltagare efter den femte utlysningsomgången. Förutsättningarna för att
genomföra projekt för unga som är arbetslösa har förändrats från när programmet och den regionala
handlingsplanen skrevs. Flertalet insatser har gjorts för målgruppen och ett starkt konjunkturläge har
förbättrat arbetsmarknaden för unga. Det påverkar behoven av att göra insatser för målgruppen, där en
betydande del av medel återstår. Om det kvantitativa regionala målet inom 2.2 ska nås måste dock fler
utlysningar göras för målgruppen. Efter den sjunde planerade utlysningsomgången (som planeras innehålla
en utlysning inom mål 2.2) kommer det endast återstå medel för att genomföra en eller två utlysningar inom
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Diarienummer 

 

 

 

 

 

mål 2.2 alternativt att omfördela ytterligare medel till mål 2.1. Konsekvensen av en omfördelning är att 
måluppfyllelsen för det regionala kvantitativa målet för 2.2 kommer förbli mycket låg.  
 
När det gäller programområde 2.3 finns det goda förutsättningar för att nå de kvantitativa målen med god 
marginal. Likaså bedöms det också finnas förutsättningar för att nå de kvalitativa målen. Efter den sjätte 
utlysningsomgången finns det förhållandevis lite medel kvar att lysa ut, om det inte sker ett större återflöde. 
Det finns endast förutsättning att genomföra ytterligare en mindre utlysning inom 2.3 under 2018. En sådan 
utlysning skulle, baserat på det höga antalet deltagare som redan idag är planerat inom pågående projekt, 
ge utrymme att göra mer kostsamma projekt per deltagare.  
 
Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekten inte förbrukar hela den beviljade budgeten. Av 
det kan man dra slutsatsen att det kommer ett återflöde av medel som kan lysas ut framöver. Sista 
slutdatum för projekten i programperioden är enligt GD-beslut den 30 juni 2022, vilket också gör att det 
finns möjlighet att lysa ut potentiella medel under år 2019.  
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Västsverige Bilaga 2 

Sammanfattning av halvtidsuppföljning av EU-projekt i Västsverige 
inom social- och regionalfondsprogrammen 

Inledning och syftet 
Under vår och sommar 2017 genomförde sekretariatet för strukturfondspartnerskapet i Västsverige 
en halvtidsuppföljning av Social- och Regionalfondsprogrammet. Uppföljningen riktar sig mot 
projektaktörer som beviljats EU-medel under programperioden 2014-2020, exklusive de projekt som 
beviljades under 2017. Syftet med uppföljningen är att samla in synpunkter från projektaktörer så att 
strukturfondspartnerskapet i Västsverige kan förfina programgenomförandet 2014-2020 och ta del av 
lärdomar inför förberedelserna med nästa programperiod. 

En rapport och presentation om resultaten har skapats för att dela informationen med 
strukturfondspartnerskapet, förvaltande myndigheter samt Region Halland och Västra 
Götalandsregionen. Svaren kan även användas som en del av underlaget inför EU-samråd om 
sammanhållningspolitiken 2021-2027. 

Processen 
I juni 2017 skickade Sekretariatet ut enkäter till projektledare och projektägare för de 80 socialfonds- 
och regionalfondsprojekten som har beviljats fram till och med 2016 (44 socialfondsprojekt och 36 
regionalfondsprojekt).  Underlaget till enkäten togs fram av sekretariatet med inspel från förvaltande 
myndigheter, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet, samt regional utvecklingsansvariga i Region 
Halland och Västra Götalandsregionen. Enkäterna presenterades därefter till 
strukturfondspartnerskapet för kännedom vid mötet 2 juni 2017. Enkäterna är uppdelade i fyra avsnitt 
(ansökningsfasen, projektgenomförandet, framtiden för projekten och programmen, och allmänna 
frågor) och består av 27-29 frågor, beroende på program.  

Individer som är med i flera projekt eller i flera roller fick instruktionerna att lämna ett sammanvägt 
svar. Enkäterna fylldes i anonymt men respondenterna fick möjligheten att lämna kontaktuppgifter 
om de så önskade. Det var möjligt att svara på enkäterna från juni till 8 augusti, respondenterna fick 
två påminnelser under tiden.  

Resultat 
Svarsfrekvens 
Totalt besvarade 81 projektaktörer enkäterna, svarsfrekvensen var 59,1 procent bland alla mottagare. 
Bland socialfondsaktörer var svarsfrekvensen 57,7 procent och bland regionalfondsaktörer var det 61 
procent. 56,7 procent av respondenterna jobbar på offentliga organisationer, 27 procent inom 
akademi (universitet, forskningsinstitut, science park, etc.), och 17 procent inom näringslivet eller 
ideella organisationer. På grund av anonymitet är det tyvärr inte möjligt att veta exakt antalet projekt 
där både projektledare och ägare svarade på enkäten. Bland de svarande som lämnade 
kontaktuppgifterna var det 5 regionalfondsprojekt och 8 socialfondsprojekt där enkäterna besvarades 
av både ägaren och ledaren. 

Positiva upplevelser av EU-programmen trots administrativa utmaningar 
Enkätsvaren visar att projektaktörer generellt har en positiv inställning till både socialfonden och 
regionalfonden. 71 procent av respondenterna svarar att deras upplevelser av social- och 
regionalfonden är positiv, och 17 procent av dessa har en mycket positiv upplevelse av fonderna. 
Mellan fonderna ser man att projektaktörer har en mer positiv inställning av socialfondsprogrammet 
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än av regionalfondsprogrammet: 97 procent av svarande inom socialfondsprogrammet har haft en bra 
eller mycket bra upplevelse av socialfonden i jämfört med 77 procent av svarande inom 
regionalfondsprogrammet. 85 procent av respondenterna anger att kontakt med förvaltande 
myndigheterna Tillväxtverket och ESF-rådet är och har varit antingen bra eller mycket bra: 90 procent 
inom socialfondsprogrammet och 78 procent inom regionalfondsprogrammet. 

Trots den i stort positiva inställningen, upplever projektaktörer inom båda programmen alltför mycket 
administration under projektgenomförandet och skulle vilja se förenklad rapportering och processor i 
framtiden. Den önskan genomsyrar majoriteten av svaren. Dessutom tycker projektaktörerna att den 
största utmaningen under ansökningsfasen är ekonomi och budget medan den största utmaningen 
under genomförandet är administration, följt av ekonomi. Projektaktörerna kopplar ihop ekonomi och 
administration i deras kommentarer, exempelvis att administrativt arbetet som behövs för 
rapportering och budgetuppföljning är mycket tidskrävande. Utöver ekonomi och administration 
anger projektaktörerna projektplanering och genomförandet av projektets insatser som utmaningar. 

Stukturfondspartnerskapets roll 
Drygt två tredjedelar av svarande känner till partnerskapets roll och ungefär hälften har besökt 
hemsidan, där majoriteten letar efter riktlinjer och prioritering. Knappt 50 procent av projektaktörerna 
har ingen uppfattning om de hade fått tillräckliga information från strukturfondspartnerskapet innan 
de hade skickat in ansökan vilket visar att partnerskapet inte spelar en så stor roll som förvaltande 
myndigheterna gör för projektaktörerna. Dock finns det ändå projektaktörerna som är medvetna om 
SFP:s roll och resultatet kan förändras i framtiden då partnerskapet nu har infört mobiliseringsmöten 
för att nå potentiella projektaktörer och vidareutveckla projektidéer innan ansökningsfasen.  

Stor mervärdet av EU-finansiering 
I stort sett ser samtliga projektaktörer ett mervärde av att få finansiering från EU. För flera bidrar EU-
finansiering med en legitimitet till projekten som inte skulle finnas annars. Dessutom öppnar EU-medel 
dörren för projekt och samarbete som inte skulle prioriteras i dagsläget eller i samma utsträckning. De 
som inte instämde i att det gav ett mervärde menade att administrativa krav påverkar projektets 
genomförande för mycket. 

91 procent av projektaktörerna inom regionalfondsprogrammet svarar att deras verksamheter 
kommer att påverkas om Västsverige inte skulle få EU-medel under nästa programperiod. Behovet av 
EU-finansiering verkar skilja mellan fonderna och inom Socialfonden tycker 60 procent av 
projektaktörerna att en förlust av EU-medel kommer påverka deras verksamheter. En större del av 
projektaktörerna inom regionalfondsprogrammet deltar i andra EU-projekt och/eller planerar att söka 
pengar från andra EU-program jämfört med socialfondsprogrammet. 

EU-medel från Social- och Regionalfondsprogrammen anses som bra och värdefullt av 
projektaktörerna. Stöden har möjliggjort nya satsningar, drivit utvecklingen framåt och bidragit till 
strukturpåverkan inom många verksamheter i Västsverige. 
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Projektkatalogen 2014-2017 

Projektkatalogen syftar till att samla och kort presentera projekten som finansieras av 
Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF) och socialfonden i Västsverige (ESF) 
under programperioden 2014-2020. 

Båda programmen ERUF och ESF för Västsverige utgår från Västra Götaland 2020 – Strategi 
för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020) och Tillväxtstrategi för 
Halland 2014-2020.  

Projekten i katalogen är indelade efter vilket prioriterat område i VG2020 respektive 
strategiskt val i Tillväxtstrategi för Halland som projektets verksamhet stödjer.  

Projektkatalogen finns att läsa på denna 
sida: http://www.vgregion.se/strukturfondspartnerskapet 

http://www.vgregion.se/strukturfondspartnerskapet
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Återrapportering av uppdrag: Flytt av medel mellan målen i den regionala 
handlingsplanen för Europeiska socialfonden 2014-2020 i Västsverige 

På sammanträdet den 9 september 2016 beslutade strukturfondspartnerskapet att ge 
sekretariatet i uppdrag att i samråd med ESF-rådet agera för att omfördela medel mellan mål 
2.2 till mål 2.1 och mål 2.3 i den regionala handlingsplanen. Uppdraget är nu slutfört. Det är 
möjligt att omfördela medel inom samma investeringsprioritering, om programmålen uppfylls 
väl. Beslut kan tas av ESF-rådet inför varje utlysning.  

Övervakningskommittén har bestämt den indikativa budgetfördelningen mellan de nationella 
målen, vilka är uppdelade i regionala mål. Den västsvenska handlingsplanens mål och dess 
indikativa budget framgår av tabellen nedan. Under året har det blivit klarlagt att den 
förvaltande myndigheten äger rätt att besluta om omfördelning av medel mellan målen 2.1 
och 2.2 eftersom dessa ryms inom samma investeringsprioritering. 

Om målen uppfylls väl på nationell nivå (samtliga regionala handlingsplaner samlat samt den 
nationella handlingsplanen) så är det möjligt att omfördela medel mellan mål 2.1 och 2.2. 
Programenheten inom Svenska ESF-rådet centralt följer upp detta och en avstämning kommer 
att göras inför varje utlysning för att undersöka möjligheterna att flytta medel.  

Syftet är att möjliggöra satsningar för inte bara unga, utan även andra grupper som har behov 
av insatser utifrån rådande arbetsmarknadsläge. 

Nuvarande fördelning av programmedel, medräknat pågående sjätte utlysningsomgången 
juni-september 2017:  

Mål Enligt fördelning Beräknat utfall efter sjätte 
utlysningsomgången*Observera 
att utfallet är beräknat på det 
totala utlysta beloppet för den 
sjätte utlysningsomgången 

Kvar att 
använda 

2.1 189 mkr 193 mkr (102 %) -4 mkr
2.2 252 mkr 102 mkr (40%) 150 mkr 
2.1+ 2.2 441 mnkr 295 (67 %) 146 mnkr 
2.3 189 mnkr 172 (91 %)  17 mnkr 

Handlingsplanen har tre mål inom programområde 2. 
• Mål 2.1 är riktad mot kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden.
• Mål 2.2 är riktad till unga kvinnor och män (15-24 år) som lever i utanförskap.
• Mål 2.3 är riktad mot kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.
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Planering kommande utlysningar 2017 och 2018

2017 ERUF ESF 
2017:2 juni-september Ingen beloppsgräns, ca 30 

miljoner kronor, fokus 
digitalisering 

182 miljoner kronor,  
PO1. Stärkt digital 
kompetens för SME (60 
mkr), PO1 
Kompetensförsörjning för 
livsmedel och gröna 
näringar (12 mkr), PO2 
Ökade övergångar till arbete 
och studier (80 mkr) och 
Ökade övergångar till arbete 
för utrikesfödda, fokus 
kvinnor (30 mkr)  

6 december 2017 Strukturfondspartnerskapets prioritering 2017:2 
2017:3 november-januari Ingen utlysning 120 miljoner kronor, PO1 

Stärkt digital kompetens för 
vård och omsorg (40 mkr), 
PO1 Effektivare matchning 
och breddad rekrytering (30 
mkr), PO2 Öka 
övergångarna till arbete 
eller studier för unga, 
inriktning på digitala 
verktyg (50 mkr)   

X mars Strukturfondspartnerskapets prioritering 2017:3 
2018 
2018:1 januari-mars 30 miljoner kronor Preliminära uppgifter för 

2018. PO1 + PO2 120 mkr 
(eventuellt återflöde kan 
tillkomma) 

X juni Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018:1 
2018:2 juni-september 30 miljoner kronor Se ovan. 

X december Strukturfondspartnerskapets prioritering 2018 
Kursivt är preliminärt. 
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Kommande möten Strukturfondspartnerskapet Västsverige, 2018 

Förslag: 

Fredag den 23/3  

Fredag den 1/6 

Torsdag – fredag 13-14/9 
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1 Portföljanalys – program 

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 har avsatts till Hållbar stadsutveckling. Dessa medel är fördelade 
över samtliga tre insatsområden och har sökts av Göteborgs Stad. Projekt inom Hållbar stadsutveckling 
ligger 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 2017:1 
Utlysningen var öppen mellan den 15 december och 15 februari. Prioriteringen ägde rum den 2 juni 
2017. Samtliga insatsområden var öppna att söka inom och det förelåg ingen beloppsbegränsning i 
något insatsområde. Det var i denna ansökningsomgång inte möjligt att söka stöd för projekt inom 
finansiella instrument. I programmet för Västsverige är 5% av medlen öronmärkta för projekt inom 
Hållbar statsutveckling och Västsverige har nu beviljat denna andel av medel inom programmet, där det 
finns ett beviljat projekt inom Hållbar statsutveckling för respektive insatsområde.  

Under utlysningen inkom totalt sju ansökningar till programmet i Västsverige, varav fem gick vidare till 
prioritering hos Strukturfondspartnerskapet, där samtliga prioriterades. Två projekt avslogs i 
beredningsprocessen och lämnades därmed inte vidare till Strukturfondspartnerskapet. I utlysningen 
beaktades ansökningar med koppling till Livsmedel och Gröna näringar särskilt. Av sju projekt hade två 
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koppling till Livsmedel och Gröna näringar och båda projekten prioriterades. Ansökt belopp uppgick till 
38 855 449 miljoner kronor och volymen på beviljat belopp blev 22 063 231 miljoner kronor efter 
prioritering.  

Summan av programperiodens beviljade medel är 259 068 018 miljoner kronor, ungefär 58,28 % av 
programmets totala medel (efter revideringen av det totala beloppet). 

3.1 Tillväxtverkets bedömning av utlysningsomgången 
Inga ansökningar inkom inom insatsområde 3 under utlysningsomgången. Bland de ansökningar som 
inkom är fördelningen per insatsområde tre ansökningar inom insatsområde 1-  varav två blev beviljade 
- och fyra ansökningar inom insatsområde 2 - varav tre ansökningar blev beviljade. Vi kände till samtliga
ansökningar innan de skickades in och hade en god dialog med sökande innan utlysningen stängde.

Av de sökande var två aktörer föreningar, en ekonomisk (Signerat Halland) och en ideell förening 
(Inclusive Business Sweden), vilka båda var nya aktörer för programmet i Västsverige. En annan ny aktör 
är ett utvecklingsbolag med säte i Göteborg (Agro Väst). Övriga ansökningar kom från tidigare kända 
aktörer, ett samverkansprojekt mellan högskola och universitet (Göteborgs universitet och Chalmers 
Tekniska Högskola) och ett projekt från Science center (Innovatum Trollhättan). I utlysningsomgång 
2017:1 inkom två ansökningar som inriktar sig mot Livsmedel, två inom Breddsatsning1 och en ansökan 
inom Entreprenörskap. 

Det har varit en relativt hög nivå av implementering av horisontella kriterier i ansökningarna. Ett projekt 
sticker särskilt ut (Ett starkare Västsverige genom inclusive business), vars verksamhet bedrivs utifrån de 
horisontella kriterierna, vilket kommer genomsyra samtliga aktiviteter och insatser i det kommande 
projektet.  

Tid fanns för kontoret att ha en tät dialog med aktörerna för projektansökningarna, både innan 
utlysningen stängde och under beredningen. Det har dock under programmets femte utlysning 
förekommit många kompletteringsvändor i ansökningarna. Det har även varit kopplat till att budget i 
vissa projekt gjorts om flertalet gånger, varför nya medfinansieringsintyg behövts krävas in vilket kan ta 
tid. Det har även förekommit kompletteringar i texter och aktivitetsplaner, vilket lett till bedömningen 
att projektansökningarna generellt har hållit en lägre nivå än i ansökningsomgång 2016:2.  

1 Projekt som kategoriseras inom Breddsatsning är projekt som spänner över flera styrkeområden. 
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3.2 Samlad bedömning av projektportföljen 
3.2.1 Sammanfattning 
I det operativa programmet betonas vikten av att utveckla de regionala styrkeområdena snarare än att 
hantera regionala svagheter. Det bedöms viktigt för att Västsverige ska vara globalt konkurrenskraftigt 
och världsledande inom ett antal områden2. Majoriteten av projekten kopplar an till de regionala 
styrkeområdena, även de projekt inom insatsområde 2 där det inte är ett krav likt i insatsområde 1 och 
3.  

Insatsområde Budget, kr Beviljat, kr Beviljat, 
andel av 
budget, kr 

Utbetalt, kr Finansiell indikator 
resultatram, kr 

Mål 2018 Mål 2023 
1  196 352 915 85 924 724 43,76% 22 278 275 152 275 270 507 584 219 
2 180 474 395 139 216 267 77,14% 30 964 869 135 355 794 451 185 993 
3 67 677 893 33 927 027 50,13% 7 202 902 50 758 418  169 194 737 

444 505 204  259 068 018 58,28% 60 446 046 
Tabell 1. Budget och beviljade medel, efter revidering av beloppen 

Programgenomförandet går enligt plan och likt tabell 1 visar har drygt hälften av programmets budget 
för programperioden beviljats. Det föreligger en relativt låg utbetalningstakt, där den främsta 
anledningen är att projekten inte upparbetar kostnader enligt budget. En anledning är att det tar längre 
tid än beräknat att få verksamheten på plats, genom exempelvis utdragna rekryteringar, vilket har 
föranlett ändringsbeslut i flertalet projekt under våren 2017, där kostnader omfördelats till senare år i 
projekttiden.  

Det har hittills i programperioden varit ett högre tryck inom insatsområde 2 Konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag, jämfört med de övriga två insatsområdena. Andel beviljade medel i insatsområde 1, 
Samverkan inom forskning och innovation, kan tyckas vara låg i förhållande till många regioner, vilket 
kan förklaras av Västra Götalandsregionens redan befintliga satsningar på regional utveckling. Västra 
Götalandsregionen lägger stora delar av sin budget på att lyfta regionens utpekade styrkeområden, som 
genomsyrar regionens utvecklingsstrategi. Här ska tilläggas att regionalfonden upplevs viktig för 
regionen trots befintliga regionala satsningar3.  

För att få fler och bättre genomförandeprojekt i programmet Västsverige, samt högre konkurrens mellan 
projekten beslutade strukturfondspartnerskapet i juni 2017 om ett tillägg i arbetsordningen gällande 
förstudier i juni 2017. Förändringen innebär att ansökningar om förstudier kan skickas in löpande och 
parallellt med ordinarie utlysningar. Syftet med förändringen är att åstakomma en snabbare 
handläggningstid och på sikt en högre kvalitet på projekt. 

Det föreligger ett gott samarbete och en nära dialog från projektidé till beredningsprocessen mellan 
handläggare och ekonom på kontoret i Västsverige. Det främjar en kontinuerlig uppföljning av 
projekten, både genom ekonomi- och lägesrapporter varje kvartal eller tertial och genom en dialog med 

2 Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 1. Delrapport 1 om målet: Stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation. Tillväxtverket, Stockholm, maj 2017. S.95.  
3 Ibid, s.96.  
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stödmottagaren. Det gör även att oklarheter kan fångas upp och åtgärdas i tidigt skede, vilket 
förebygger oväntade förändringar i projekten. Det gör även att såväl handläggare som ekonom har en 
övergripande kunskap om varandras arbete samt om projektets alla delar.  

Samtliga projekt i projektportföljen arbetar med horisontella kriterier, enligt programmets riktlinjer 
Generellt arbetar projekten med speciellt riktade insatser för jämställdhet, lika behandling och icke-
diskriminering och miljö, genom exempelvis workshops. Ett antal projekt har principerna införlivat i det 
vardagliga arbetet och verksamheten, och integrerar dem som ett naturligt moment i alla led och 
aktiviteter.  

Vi märker att många projekt har svårt att komma igång med verksamheten enligt plan, där exempelvis 
rekryteringar drar ut på tiden, vilket bidrar till ett längre uppstartsarbete än vad de budgeterat för. Ett 
sätt att försöka motverka detta är att föra en dialog med projekten i ett tidigt skede, gärna redan innan 
ansökan skickas in, för att informera om att det kan ta tid att få hela projektorganisationen på plats och 
att detta bör beaktas i planering av budget. För redan pågående projekt krävs andra åtgärder, som att 
noga följa upparbetade kostnader vid rekvirering för att säkerställa att projekten arbetar för att ta ikapp 
de kostnader som inte upparbetades i projektstarten.  

Det har även blivit aktuellt att genomföra ändringsbeslut för att omfördela kostnader, där kostnader 
som inte blivit upparbetade omfördelas över resterande projekttid. Om den återstående projekttiden är 
för knapp eller om bedömningen faller ut i att projektet inte kommer kunna ta ikapp förlorad tid, är en 
annan åtgärd att genomföra ett ändringsbeslut där stödet minskas med motsvarande summa som o-
upparbetade kostnader motsvarar.  

Tabell 2, Fördelning av medel mellan Västsveriges styrkeområden. 

Tabell 2 anger fördelning av medel för Västsverige, uppdelat per regionernas styrkeområden. Den 
största andelen medel är fördelat mellan styrkeområdena Breddsatsning och Material och hållbar 
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produktion. En stor andel medel är även fördelat på Life Science och Entreprenörskap. Det har sedan 
föregående utlysningsomgång skett en ökning av antalet projekt inom styrkeområdet Livsmedel, vilket 
kan kopplas till att programmet i utlysningsomgång 2017:1 särskilt beaktade ansökningar kopplade till 
Livsmedel. Tabellen är dock något missvisande då många projekt kopplar an till flera styrkeområden 
men enbart kan kategoriserats utifrån ett.  

Spridningen i branschtillhörighet mellan de aktörer som driver regionalfondsprojekt i Västsverige är 
relativt stor. Det är dock möjligt att se ett mönster i vilka styrkeområden som olika aktörer bedriver 
projekt inom. Bland de projekt som Västsverige har inom styrkeområdet Livsmedel är till exempel tre av 
fem aktörer inom forskningsinstitut. Inom Material och hållbar produktion finner vi istället flest 
högskolor som projektägare, men även en stor andel IUC-bolag, samt Science Parks. Projekt inom Life 
Science drivs i Västsverige främst av högskolor och Science Parks i Göteborgsregionen, med undantag 
för ett projekt i Region Halland.  

Tabell 3, Beviljat belopp per region av totalbeviljad budget.  

Procentuellt ser fördelningen i beviljade medel mellan regionerna ut enligt tabell 3. Spridningen mellan 
de totalt 41 beviljade projekten koncentreras framförallt till Västra Götalandsregionen och i synnerhet 
Göteborgsregionen. Utanför Göteborgsregionen är spridningen av projekt relativt låg och det finns 
särskilt få projekt i Dalsland, samt Borås- och Fyrbodalsregionen. Hela Västra Götalandsregionen 
omfattas av 30 projekt vars beviljade budget motsvarar 51% av total beviljad budget. Sju av beviljade 
projekt är regionövergripande, vilket innebär att området som projektet verkar i omfattas av såväl 
Region Halland som Västra Götalandsregionen. Dessa sju projekt har en sammanlagd beviljad budget på 
37% av den totala beviljade budgeten. Fyra projekts verksamhet omfattar enbart Region Halland och 
deras sammanlagda beviljade medel summerar till 12% av Västsveriges programbudget.  

Tillväxtverkets prioriterade områden för år 2017–2019 är Digitalisering, Kompetensförsörjning och 
Grön Tillväxt. Dessa tre prioriteringar kompletterar varandra och tillsammans bidrar de till 
måluppfyllelse för samtliga prioriteringar. Digitalisering som begrepp är brett, men definieras enligt 
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Andel medel av totalbeviljat belopp per region

Halland Regionövergripande Västra Götalandsregionen
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Tillväxtverkets handlingsplan som: samhällelig digitalisering och som ”Den samhälls- och 
människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare att över huvud taget särskilja från någon del 
av livet. Det innebär att individer och organisationer kan kommunicera och utbyta information med 
andra människor, organisationer och sin omgivning på helt nya sätt”. 4 

Samtliga projekt i Västsverige kopplar enligt denna definition an till Digitalisering, om än i olika grad. De 
som särskilt sticker ut finner vi inom branscher som Life Science (HiCube) och Hållbara Transporter 
(SIM2020), där virtuell teknik spelar en central roll i projekten. I nuvarande utlysningsomgång 2017:2 ska 
ansökningar kopplade till digitalisering särskilt beaktas, vilket kan komma att öka antalet ansökningar 
med ett mer spetsinriktat fokus på digitalisering. Det enda styrkeområde som inte framgår i diagram 2 är 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Flera av projekten arbetar aktivt med detta, 
integrerat med sina respektive styrkeområden, genom att de i stor utsträckning arbetar med 
digitalisering och insatser kopplade till detta.  

Nationellt finns Digitaliseringslyftet kopplat till prioriteringen Digitalisering, vars huvudsyfte är stimulera 
till ökad digitalisering i företag, med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag. De aktörer 
som blivit utsedda att coacha industriföretag i Västsverige är IUC Sjuhärad och IUC Halland. Insatserna 
pågår under 2017 och 2018 och företag som deltar i regionalfondsprojekt i Västsverige kan komma att 
delta även i dessa insatser. Industrin är viktig för regionen och programmet har ett antal aktörer som 
driver projekt som riktar sig mot industrin och industriföretag, bland andra IUC Väst AB, IUC Halland AB 
och IDC West AB.  

Tillväxtverkets andra prioritering, Kompetensförsörjning, ska tydliggöra och förstärka 
näringslivsperspektivet på kompetensförsörjningsfrågorna. Att arbeta med kompetensförsörjning inom 
den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken handlar många gånger om att möta de utmaningar 
som exempelvis följer av demografisk utveckling, globalisering, en kraftig urbanisering och digitalisering. 
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven är viktiga för att all kompetens ska kunna tillvaratas.5 Ett 
projekt som särskilt kopplar an till prioriteringen Kompetensförsörjning är exempelvis 
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal, som arbetar med att koppla samman idéer från 
näringslivet med rätt entreprenör. På sikt väntas nya företag bildas, samtidigt som goda idéer inte blir 
liggande för att kompetensen att ta dem vidare saknas.  

Utgångspunkten för Tillväxtverkets arbete med den tredje prioriteringen, Grön Tillväxt, ligger i 
myndighetens kärnuppdrag – att stärka företagens konkurrenskraft och främja hållbar regional 
utveckling samt verka för hållbara lösningar som ur ett miljö- och klimatperspektiv stöder utvecklingen 
av ett konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet6. De projekt som särskilt kopplar an till 
prioriteringen Grön Tillväxt finner vi i insatsområde 3, Innovation för en koldioxidsnål ekonomi. 
Projekten inom detta insatsområde är av olika karaktär och kopplar an till styrkeområdena Förnybar 

4 Handlingsplan Digitalisering 2017, Tillväxtverket.  
5 Handlingsplan Kompetensförsörjning 2017, Tillväxtverket. 
6 Handlingsplan Grön Tillväxt 2017, Tillväxtverket.  
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kemi och energi (SolReg Halland och MatCh), Gröna näringar (Arena för Grön Tillväxt), Material och 
hållbar produktion (Wargön Innovation) och Hållbar statsutveckling (Stadslandet Göteborg).  

3.2.2 Insatsområde 1 – Samverkan inom forskning och innovation 
Västsverige har totalt 13 projekt inom insatsområdet Samverkan inom forskning och innovation. Dessa 
har en bredd inom branscher som Life Science, Material och hållbar produktion samt Hållbara 
transporter.  

Över hälften av de beviljade projekten inom insatsområde 1 är samverkansprojekt, vilket är en ökning 
från förra programperioden. Då bedrevs projekt i högre utsträckning enskilt av högskolor och 
universitet, medan vi i denna programperiod mer ser samverkansprojekt mellan universitet, högskolor, 
offentlig sektor och näringsliv. En välkommen utveckling som Västsverige bedömer leda till bättre 
resultat och förutsättningar, samt leda till mer långsiktiga resultat efter programperiodens slut7.  

En av framgångsfaktorerna i Västsverige är att de flesta beviljade projekt inom insatsområde 1 har en 
förekomst av nätverksskapande aktiviteter. Denna framgångsfaktor täcker hela värdekedjan för 
generering av innovationer och är en möjliggörare för nya relationer, kompetensförsörjning och i bästa 
fall nya marknader8. 

Tabell 4. Resultatram aktivitetsindikatorer utfall 2017 i relation till mål för aktivitetsindikatorerna år 2023, Insatsområde 1.  

I tabell 4 visas resultatramen för insatsområde 1 och här kan vi se att de inrapporterade utfallen för 
aktivitetsindikatorn ”Antal företag som får stöd” följer programmets mål för 2023 relativt väl (se även 
bilaga 3). Resultatet hittills är 52 företag inrapporterade på indikatorn och målet för år 2023 är 100. Med 
tanke på att vi är halvvägs in i programgenomförandet får detta totalresultat för hela insatsområdet ses 
som godkänt. Det föreligger dock skillnader mellan projekten i att rapportera in utfall, vilket vi följer upp 
kontinuerligt och understryker vikten av att rapportera in deltagande företag.  

7 Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 1. Delrapport 1 om målet: Stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation. Tillväxtverket, Stockholm, maj 2017. S.95-97. 
8 Ibid, s.98. 
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För aktivitetsindikatorn ”Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner” är utfallet 40 
företag och målet för resultatramen år 2018 är 75 företag, respektive 300 företag för år 2023 (se bilaga 
3). Utfallet för denna indikatorn kan därmed hittills ses som något lågt, men det behöver inte betyda att 
målet på 75 företag år 2018 är omöjligt att nå. De projekt som startade under 2015 och 2016 hade en 
relativt lång startsträcka och är nu i full gång och rapporterar in utfall därefter.  

Indikatorn ”Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter” har ett utfall på 
sexton företag. År 2023 är målet för resultatramen 100 företag. Vi kan således se en viss eftersläpning i 
denna indikator, men eftersom detta är en indikator i vilken det föreligger en viss tidsförskjutning innan 
företag börjar utveckla sina produkter i projekten, så behöver det inte vara omöjligt att nå målet för 
2023. Det föreligger ofta ett visst förarbete med företagen i projekten innan de deltar i de aktiviteter där 
produkter utvecklats, där andra delar behöver utvecklas innan processen drar igång.  

3.2.3 Insatsområde 2 – Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 
Inom insatsområde 2 finns tjugotre beviljade projekt, med sex respektive sjutton 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.  

Det operativa programmet för insatsområde 2 lägger vikt vid att regionen behöver fler innovativa 
snabbväxande företag. Programmet syftar även stimulera en nettoökning av företag och stärka de nya 
företag som bildas för att ökan deras överlevnadsgrad. Insatser som ska bidra till detta är exempelvis 
stöd till att identifiera och utveckla nya affärsidéer. Det kan kopplas an till de utmaningar som 
Västsverige står inför, bland annat att många små och medelstora företag (SMF) i Västsverige saknar 
egna utvecklingsresurser, samt att Västsvenska SMF behöver bli bättre på att utnyttja potentialen i nya 
tillväxtmarknader. Den externa utvärderingen av det tematiska målet 3 (insatsområde 2), som utfördes 
av Sweco, menar att programmet är väl sammanlänkat med övergripande strategier och dokument9.  

9 Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3. Delrapport 1 om målet: Öka 
konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Tillväxtverket, Stockholm maj 2017, s. 60. 
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Tabell 5. Resultatram aktivitetsindikatorer utfall 2017 i relation till mål för aktivitetsindikatorerna år 2023, Insatsområde 2.  

Inom insatsområde 2 följer de inrapporterade utfallen på aktivitetsindikatorerna målen för 
resultatramen något sämre än inom insatsområde 1 och 3 (se bilaga 3). Indikatorn ”Antal företag som 
får stöd” mäts inom både investeringsprioritering 1 och 2 i insatsområde 2. I tabell 5 ser vi att för 
investeringsprioritering 2.1 är utfallet 165 företag och målet för resultatramen år 2023 är 300. Utfallet 
för investeringsprioritering 2.2 är 365 företag, i relation till målet om 819 företag år 2023. Det 
sammanlagda utfallet för insatsområde två är 521 företag och målet för de båda insatsområdena år 
2023 är 1119 företag. Det innebär att programmet i Västsverige har nått knappt hälften av målet i denna 
indikator, vilket är rimligt i med tanke på att vi är ungefär i mitten av programperioden.  

Aktivitetsindikatorn ”Sysselsättningsökning i deltagande företag” är en indikator som projekten generellt 
upplever vara svår att mäta. Utfallet är tolv företag och målet i resultatramen är för år 2023 1900 
företag. Det är svårt att bedöma om målen kommer nås för denna indikator, eftersom det föreligger en 
viss tidsförskjutning i mätning av indikatorn, eftersom utfall i denna indikator främst uppstår i slutet av 
projekten. Projekt uppger att detta i många fall beror på att de deltagande företagen måste varit med i 
projektet under en längre tid för att kunna utvärdera vilka effekter det gett i företaget, samt att 
sysselsättningsökning i företagen är en effekt på sikt som inte alltid är möjlig att mäta under 
projekttiden.  

3.2.4 Insatsområde 3 – Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 
Söktrycket inom insatsområde 3 är relativt lågt, vilket kan ha sin förklaring i att den ligger i gränslandet 
till insatsområde 1 Samverkan inom forskning och innovation. Västsverige har totalt fem projekt inom 
insatsområdet Innovation för en koldioxidsnål ekonomi. De är av olika karaktär och spänner över 
styrkeområden som Gröna näringar, Material och hållbar produktion, Förnybar kemi och energi samt en 
breddsatsning.  
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Insatsområdet Innovation för en koldioxidsnål ekonomi kopplar även tydligt an till ett av Tillväxtverkets 
prioriterade områden, Grön Tillväxt. För att lösa miljöproblemen och samtidigt främja tillväxt hos små 
och medelstora företag så krävs innovationer för att klara av omställningen till ett hållbart samhälle och 
behålla och utveckla konkurrenskraften i Västsverige.   

Tabell 6. Resultatram aktivitetsindikatorer utfall 2017 i relation till mål för aktivitetsindikatorerna år 2023, Insatsområde 3.  

Inom insatsområde 3 följer de inrapporterade utfallen på aktivitetsindikatorerna målen för programmet 
väl (se bilaga 3). I tabell 6 avläses att aktivitetsindikator ”Antal företag som får stöd” i dagsläget har ett 
utfall på 220 företag, där målet för indikatorn är 80 företag år 2023. Detta mål är alltså redan uppfyllt. 
Utfallet för indikatorn ”Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner” är 40 företag. I den 
indikatorn är målet för år 2018 20 företag och för år 2023 80 företag. Det föreligger därmed troligt att 
målet för år 2023 kommer att uppfyllas, då utfallet idag redan är dubbelt så högt som målet för år 2018. 

Aktivitetsindikatorn ”Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter” har 
ett utfall på tio företag. För denna indikator är målet för år 2023 80 företag, vilket inte är helt orimligt 
att nå i och med att den, likt i insatsområde 1, är en indikator som det föreligger en viss tidsskjutning i. 

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 juni 2017 och den 14 september 2017 och diskussioner med ett 
antal projekt pågår. Alla tre insatsområden är öppna för ansökningar och insatser kopplade till 
digitalisering beaktas särskilt i den nuvarande utlysningen.  

Nytt sedan i juni 2017, är som tidigare nämnt, möjligheten att ansöka om förstudiemedel löpande under 
året. Det innebär att de aktörer som vill ansöka om medel till en förstudie inte är begränsad till enbart 
två utlysningar per år, inte heller behöver aktören förhålla sig till strukturfondspartnerskapets 
sammanträden som sker två gånger per år, då även prioriteringen av förstudier sker löpande. 
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Grundtanken med denna löpande ansökningsprocess är att handläggningstiden ska bli kortare och 
smidigare.  

Nästkommande utlysning är planerad att vara öppen mellan mitten av december och mitten av februari 
2018. Även denna utlysningsomgång kommer förslagsvis att vara helt öppen för ansökningar inom 
samtliga insatsområden.  
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Bilaga 1. Tidigare utlysningsomgångar. 

Utlysningsomgång 2016:1 
Under ansökningsperioden inkom nio 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 åtta 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. 

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 

nio 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 sju 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). 



Bilaga 7 

13 

Bilaga 2. Lista över projekt  
Lista över samtliga projekt i programmet, sorterat efter insatsområde. Separata tabeller för beviljade 
projekt, ej prioriterade projekt samt återtagna projekt/projekt som fått avslag. 

Beviljade projekt

Utlysnings-
omgång

Insats-
område

Projektnamn Projektägare Beviljat
belopp, kr

2015:1 1 HIcube Högskolan i Halmstad 10 600 000 
2015:1 1 Effektivisering av 

MedTech West 
Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

4 811 545 

2015:1 1 FoI Katalysator Sahlgrenska Science Park 
AB 

6 144 815 

2015:1 1 MapLab Högskolan Väst 7 934 165 
2015:2 1 Göteborg som 

testarena för SMF 
Göteborgs kommun 4 032 564 

2015:2 1 SIM2020 Högskolan i Skövde 10 275 179 
2015:2 1 Test Site Sweden - 

West 
Lindholmen Science Park 
AB 

4 306 224 

2015:2 1 3DPrint Högskolan Väst 6 356 869 
2016:1 1 Nordic Taste and 

Flavour Centre 
SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB 

1 661 547 

2016:1 1 3DPrintPlus Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

3 843 481 

2016:2 1 Demonstrationsmiljö 
för Flexibel och 
Innovativ Automation, 
Miljo:FIA 

Högskolan Väst 6 337 098 

2016:2 1 VINK - Västsvenska 
inkubatorers 
kvalitetshöjning 

GU Ventures AB 11 976 113 

2017:1 1 Innovationsarena för 
Idrott, Teknik och Hälsa 
(ITH) 

Göteborgs universitet 9 205 929 

SUMMA
INSATSOMRÅDE

1 78 279 600

ÅTERFÖRT
INSATSOMRÅDE

1

SUMMA INKL
ÅTERFÖRT
INSATSOMRÅDE

1

2015:1 2 Almi Invest 
Västsverige Fond II 

ALMI Invest Västsverige AB 60 000 000 

2015:2 2 STAR GU Ventures AB 5 039 526 
2015:2 2 One Stop Future Shop Göteborgs kommun 6 907 086 
2015:2 2 BRIDGE UK Sahlgrenska Science Park 

AB 
3 040 228 

2015:2 2 Västsvensk Subsea Brg, Business Region 
Göteborg AB 

1 073 896 

2015:2 2 IUC Väst 
Produktionsanalys 

Iuc Väst AB 2 999 715 

2015:2 2 Hållbar industriell 
utveckling 

Industrial Development 
Center West Sweden AB 

11 100 398 
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2015:2 2 Hållbara affärsmodeller Johanneberg Science Park 
AB 

403 200 

2015:2 2 Tillväxt Turism Brg, Business Region 
Göteborg AB 

3 074 241 

2015:2 2 Destination Halland 
2020 

Hallands Läns Landsting 9 997 802 

2016:1 2 Utmaningsbaserad 
Kunskapsdriven 
Innovation 

Göteborgs Universitet 2 771 368 

2016:1 2 Brewhouse Creative 
Growth and Cultural 
Diversity 

Brew House Göteborg 2 400 000 

2016:1 2 FoU-checkar Halland Region Halland 3 956 738 
2016:1 2 Behovsbaserad 

kompetensutveckling 
för 
livsmedelsbaranchens 

SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB 

200 000 

2016:1 2 Maritim utveckling i 
Bohuslän 

Lysekils kommun 3 691 753 

2016:1 2 Marknadslyftet IUC Halland AB 4 400 000 
2016:2 2 Framtidsentreprenörer 

och stärkt näringsliv i 
Fyrbodal 

Fyrbodals Kommunalförbund 1 709 300 

2016:2 2 Behovsbaserad 
kompetensutveckling 
för 
livsmedelsbaranchen- 
Genomförandeprojekt 

Sp Sveriges Tekniska 
Forskningsinst AB 

2 197 175 

2016:2 2 Företagsrevitalisering i 
Skaraborg 

Högskolan i Skövde 1 396 540 

2017:1 2 ii2.0-SSWS (Innovatum 
Inkubator 2.0 – Space 
Sucess for West 
Sweden) 

Innovatum AB 2 400 000 

2017:1 2 Hallands matgille Signerat Halland Ekonomisk 
Förening 

6 000 000 

2017:1 2 Ett starkare 
Västsverige genom 
inclusive business 

Inclusive Business Sweden 
Ideell Förening 

933 087 

2017:1 2 Smart Agri Agroväst Livsmedel AB 3 524 215 
SUMMA
INSATSOMRÅDE

2  127 292 053

ÅTERFÖRT
INSATSOMRÅDE

2

SUMMA INKL
ÅTERFÖRT
INSATSOMRÅDE

2

2015:1 3 Arena för Grön Tillväxt Hallands Läns Landsting 6 310 016 
2015:2 3 Match Johanneberg Science Park 

AB 
4 738 947 

2015:2 3 Wargön Innovation - 
etableringsfas 

Innovatum AB 8 858 646 

2016:2 3 SolReg Halland Varbergs kommun 1 308 513 
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2016:2 3 Stadslandet Göteborg Brg, Business Region 
Göteborg AB 

12 710 904 

SUMMA
INSATSOMRÅDE

3 33 927 026

ÅTERFÖRT
INSATSOMRÅDE

3

SUMMA INKL
ÅTERFÖRT
INSATSOMRÅDE

3
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Ansökningar som inte prioriterades av SFP

Utlysningsomgång Insatsområde Projektnamn Projektägare

Samtliga projekt som lyfts till Strukturfondspartnerskapet har prioriterats. 
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Återtagna projekt/projekt som fått avslag

Utlysningsomgång Insatsområde Projektnamn Projektägare Återtaget/avslag

2015:1 1 "Gunnebo åter till 1700-
talet - etapp 3 -  
Forskningssamverkan 
kring rekonstruktionen 
av Gunnebo orangeri" 

Gunnebo Slott 
och Trädgårdar 
AB 

Återtaget 

2015:1 1 FIGANS GU Holding Återtaget 
2015:1 2 Hållbara affärsmodeller 

- en
affärsmodelleringsproce
ss för medelstora
tillverkande företag

Johanneberg 
Science Park AB 

Återtaget 

2015:1 2 Kulturcafé Oskarström Goaboden AB Återtaget 
2015:1 2 Såddkapital i 

Västsverige 
Chalmers Venture 
Creation AB 

Återtaget 

2015:1 2 Hållbar Kemi 2030 2.0 Bolag under 
bildande 

Återtaget 

2015:1 3 Hållbar industriell 
utveckling 

IDC West 
Sweden AB 

Återtaget 

2015:2 1 Innovatum AB Den Västsvenska 
Innovationsmotor
n 

Återtaget 

2015:2 1 Almi Företagspartner 
Halland AB 

FoU-kort för 
Halland 

Återtaget 

2015:2 1 Maritim 
utvecklingsarena 
Bohuslän  

Tanums kommun Återtaget 

2015:2 2 Brewhouse Innovation 
Arena 

Brewhouse 
Göteborg 

Återtaget 

2015:2 2 Social verksamhet och 
företagande på 
Garveriet  

Stoffdesign AB 
(svb) 

Återtaget 

2015:2 2 Öijared modellen Stift Öijared 
Akademi 

Återtaget 

2015:2 2 Motorstyrning för nästa 
generations elmotorer 
med hög momenttäthet 

Simplex Motion 
AB 

Avslag 

2016:1 1 MARena – från 
forskning till företag 

Sotenäs kommun Återtaget 

2016:2 1 Vidareutveckling av 
Idrottsklustret i 
Västsverige  

Göteborgs 
universitet 

Återtaget 

2016:2 2 Ett starkare Västsverige 
genom inclusive 
business  

Inclusive 
Business Sweden 

Återtaget 

2017:1 1 Swedish Centre for 
Ocean Observing 
Technology - SCOOT 

Göteborgs 
universitet 

Avslag 

2017:1 2 Tjänstedynamik 
Fyrbodal 

Entreprenörsaren
an Bohuslän ideell 
förening 

Avslag 
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3.4 Bilaga 3. Lista över aktivitetsindikatorer 

Aktivitetsindikatorer resultatram

Insatsområde Indikator Resultat
hittills

Förväntat
resultat

Mål
2018

Mål 2023

1 Antal företag som får stöd 52 442 100 
1 Antal företag som får annat stöd än 

ekonomiskt stöd 
6 402 100 

1 Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

40 251 75 300

1 Antal företag som får stöd för att 
introducera för marknaden nya 
produkter  

16 157 100 

1 Antal samarbetande organisationer 
från olika samhällssektorer (Gäller 
endast för projekt inom Hållbar 
Statsutveckling) 

16 45 15 

2 Antal företag som får stöd (165+356) 
= 521 

1446 279 1119

2.1 Antal företag som får stöd 165 337 300 
2.1 Antal företag som får annat stöd än 

ekonomiskt stöd 
167 337 300 

2.1 Antal nya företag som får stöd 11 250 57 300 
2.1 Sysselsättningsökning i företag som 

får stöd 
10 160 400 

2.1 Antal samarbetande organisationer 
från olika samhällssektorer (Gäller 
endast för projekt inom Hållbar 
Statsutveckling) 

36 16 5 

2.2 Antal företag som får stöd 356 1109 819 
2.2 Antal företag som får annat 

ekonomiskt stöd än bidrag 
7 43 19 

2.2 Antal företag som får annat stöd än 
ekonomiskt stöd 

254 1038 800 

2.2 Privata investeringar som matchar 
offentligt stöd till små och medelstora 
företag (Annat än bidrag) 

22 473 271 
Kronor 

191 000 0
00 Kronor 

10 579 640 
Euro 

2.2 Sysselsättningsökning i företag som 
får stöd 

2 540 1500 

2.2 Antal samarbetande organisationer 
från olika samhällssektorer (Gäller 
endast för projekt inom Hållbar 
Statsutveckling) 

9 50 5 

3 Antal företag som får stöd 144 220 80 
3 Antal företag som får annat stöd än 

ekonomiskt stöd 
23 220 80 

3 Antal företag som samarbetar med
forskningsinstitutioner

45 150 20 80

3 Antal företag som får stöd för att 
introducera för marknaden nya 
produkter 

10 57 80 

3 Antal samarbetande organisationer 
från olika samhällssektorer (Gäller 

5 5 5 
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endast för projekt inom Hållbar 
Statsutveckling) 





1(1) 

Svenska ESF-rådet, Västsverige 

Besöksadress: Södra Hamngatan 45 

Postadress: Box 11280, 402 26 

Göteborg 

Bilaga 8

Samråd angående kommande utlysningar inom Socialfonden 
Nedanstående tre utlysningar planeras ingå i den sjunde utlysningsomgången inom Europeiska 
socialfonden i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras 13 november 2017 och stänga 
8 januari 2018.  

Utlysningarnas tema är framarbetade inom den så kallade fondsamordningsgruppen. Närmare inriktningar 
inom dessa teman kommer att utarbetas med relevanta aktörer under hösten 2017, utifrån de regionala 
utvecklingsstrategierna för Halland respektive Västra Götaland.  

Programområde 1 Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling (mål 1.1) inom områdena:  
• Kompetensutveckling inom vård och omsorg inriktning digitalisering
• Effektivare matchning och breddad rekrytering

I de aktuella utlysningarna inom programområde 1 efterfrågar ESF-rådet ett fåtal sammanhållna projekt 
som involverar flera arbetsplatser. 

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete

Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15–24 år (mål 2.2) inom området: 
• Öka övergångarna till arbete eller studier för unga (inriktning på digitala verktyg)

Promemoria 

2017-08-21 

Åza Rydén 

031-707 73 70

Telefon: 031-707 73 80 

Fax:031-707 73 81 

Webbplats: www.esf.se 





Strukturfondspartnerskapet 2017-08-16 
Västsverige  

Bilaga 9 
RUN 2016-02373 

Rättelse av summan ESF-stöd beviljat till Europeiska socialfondsprojektet 
ReGarden 2017/00187 

Beslut 

Strukturfondspartnerskapet Västsverige beslutar att göra en rättelse av föregående 
protokollsbilaga 2 rörande EU-stöd för Europeiska socialfondsprojektet ReGarden 
2017/00187. Beloppet justeras från 8 566 231 kr till 8 563 685 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 2 juni, 2017 angavs det en felaktiga 
summa EU-stöd till projektet ReGarden 2017/00187. I protokollsbilaga 2 angavs summan 8 566 231 
kr, men den korrekta summan är 8 563 685 kr, se tabell nedan. 

Projekt ESF-stöd enligt 
protokollsbilaga 

ESF-stöd enligt 
ESF-beslut 

Avvikelse 

ReGarden 8 566 231 kr till 8 563 685 kr 2 546 kr 

Beslutsdatum: 2017-09-01 
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Strukturfondspartnerskapet Förslag till beslut RUN 2017-00504 
Västsverige 2017-08-21 Bilaga 10 
Sekretariatet 

Ändrad arbetsordning

Förslag till beslut
1. Strukturfondspartnerskapet godkänner förslaget till ändrad arbetsordning.

Bakgrund

1. Det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige beslutar att Tillväxtverket får
fatta beslut om transnationella komponenter i det regionala strukturfondsprogrammet
upp till maximalt 400 000 kr. Strukturfondspartnerskapet meddelas skriftligen av
Tillväxtverket i samband med ordinarie prioriteringsmöte.

Förslaget till ändrad arbetsordning innehåller följande tillägg till arbetsordningen på sidan 4: 

”Beslut om transnationell komponent inom det regionala strukturfondsprogrammet 

En ansökan om transnationell komponent kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och 
beslutas av Tillväxtverket. Möjligheten till transnationell komponent kan endast komma i 
fråga för projekt som har prioriterats av strukturfondspartnerskapet och beviljats stöd ur det 
regionala strukturfondsprogrammet.  

Beslut om transnationell komponent redovisas vid ordinarie prioriteringsmöte för 
strukturfondspartnerskapet.  

2. Strukturfondspartnerskapet Västsverige godkänner ändringen av kontaktuppgifter för
sekreteraren till strukturfondspartnerskapet. Bytet av sekreterare tar vid 1 oktober,
2017.

Förslag till ändrad arbetsordning innehåller följande ändring av arbetsordningen på sidan 6: 

E-post: ersätts med Anna Levins

Sekreterare: Anna Levin 
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Delegation av beslutsrätt för ökad internationalisering av 
programgenomförandet (genom transnationell komponent) 

Anledning 
Inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) finns möjlighet för pågående 
projekt att söka makroregionalt samarbete med länder inom OÖ stersjöområdet genom en 
transnationell komponent. Samarbetet ska syfta till att lösa för länderna gemensamma 
utmaningar samt tillföra redan befintliga projekt ett mervärde och bidra till 
OÖ stersjöstrategins mål och indikatorer.  

Aktiviteterna sker kopplade till pågående projekt. Det är därför möjligt att ansöka om 
en transnationell komponent utanför annonserade utlysningar. Aktiviteterna, 
rapportering och utvärdering samordnas med huvudprojektet för att genomförandet 
ska kunna ske tids- och kostnadseffektivt. Då en transnationell komponent har koppling 
till ett befintligt projekt, även om aktiviteterna och dess budget är tillkommande, är det 
av stor vikt att tiden för beredning av ansökan om transnationell komponent kan hållas 
kort och att beslut kan fattas så snart en ansökan passerat beredning. Detta för att 
aktiviteterna ska kunna genomföras inom huvudprojektets tidsramar samt kunna 
samordnas med andra anknytande aktiviteter projektet genomför.  

Beslut om en transnationell komponent kan endast komma i fråga för projekt som har 
prioriterats av strukturfondspartnerskapet och beviljats stöd ur det regionala 
strukturfondsprogrammet. Projekten har bedömts bidra till programmets mål och 
därmed tillföra programområdet nytta. Med anledning av det, samt med anledning av 
behovet av en snabb process för beredning och beslut så föreslår Tillväxtverket att 
Strukturfondspartnerskapet Västsverige beslutar att Tillväxtverket får fatta beslut om 
medel för tillkommande transnationella komponenter utan föregående prioritering av 
Strukturfondspartnerskapet.  Beslut om tillkommande transnationell komponent får 
uppgå till maximalt 400 000 kr. Strukturfondspartnerskapets beslut föreslås gälla under 
hela programperioden 2014-2020. 

Tillväxtverket meddelar skriftligen Strukturfondsparterskapet Västsverige vilka beslut 
avseende transnationell komponent som fattats. Den skriftliga rapporteringen sker i 
samband med ordinarie prioriteringsmöten. 

Förslaget till beslut lämnas till samtliga nio nationella program inom Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden i Sverige. 

Bakgrundsinformation, transnationell komponent 
Programmet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) stipulerar att 
satsningar som genomförs bör syfta till att uppfylla målen uppsatta för makroregionala 
strategier (artikel 27.3, förordning 1303/2013). För att detta ska vara möjligt att uppnå 
behöver samverkan kunna ske utanför programområdena. Möjlighet till aktiviteter 
utanför programområdet finns genom artikel 70.2 i allmänna förordningen.  

I syfte att förenkla och möjliggöra för redan beviljade projekt att samarbeta med 
utländska parter inom OÖ stersjöregionen, och på detta vis bidra till genomförandet av 
OÖ stersjöstrategin, har en transnationell komponent införts i samband med 
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programperiodens start. Komponenten utgår från artikel 70.2 (4.4 b). Redan pågående 
projekt ges via denna möjlighet att söka ytterligare medel för samarbete med andra 
relevanta projekt i makroregionen. Genom att medel för samarbete söks separat ges 
större flexibilitet gällande längd och inriktning på samarbetet. Samarbetsåtgärderna 
kan genomföras med parter från olika struktur- och investeringsfonder. Beslut och 
aktiviteter inom en transnationell komponent ska bidra till OÖ stersjöstrategins 
genomförande.  
 
Interregionalt och transnationellt samarbete kan genomföras inom samtliga 
insatsområden, under förutsättning att de bidrar till programmets måluppfyllelse samt 
att de ger ett mervärde för programområdet och bidrar till strategins mål och 
prioriteringar. Insatserna ska ha sin grund i en gränsöverskridande analys. 
Samverkansåtgärderna i programmet bör ha inriktning på att hitta och/eller genomföra 
gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem. 
 
 
 
 
 
Helena Starfelt 
Enhetschef Västsverige 
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Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige 

Inledning 

Denna arbetsordning reglerar strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet.  
Strukturfondspartnerskapet fastställer sin egen arbetsordning.  Arbetsordningen ses över en 
gång om året. 

Enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap följer att det inom det 
geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional 
handlingsplan för socialfondsprogrammet ska bildas ett gemensamt strukturfonds-
partnerskap. Genom detta säkerställs ett regionalt inflytande över genomförandet av 
programmen. 
Den samlade organisationen ska underlätta för gemensamma nationella och regionala 
prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s 
sammanhållningspolitik.  

Verksamhetsområdet omfattar NUTS II-regionen Västsverige som består av länen 
Halland och Västra Götaland. Region Halland och Västra Götalandsregionen har ansvar 
för de regionala utvecklingsfrågorna i respektive län.  

Strukturfondspartnerskapet har i sitt arbete att utgå från svensk lagstiftning, EU:s 
förordningar och de olika programdokumenten.   

Sammansättning och organisation 

Regeringen utser ordföranden för strukturfondspartnerskapet. Ordföranden utser övriga 
ledamöter i strukturfondspartnerskapet, inklusive en ersättare för ordföranden, efter ett 
nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.  
Strukturfondspartnerskapet ska bestå av 23 ledamöter. Strukturfondspartnerskapet ska vara 
sammansatt av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i Västra Götalands 
län och Hallands län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda 
intresseorganisationer, näringsliv, föreningar, samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
länsstyrelsen och universitet/högskola. Antalet förtroendevalda representanter för kommuner 
och landsting ska överstiga antalet övriga ledamöter.  

När ledamöterna utses eftersträvas en balanserad representation mellan kvinnor och män. 

Om en ledamot vill avsäga sig sitt uppdrag, ska ledamoten meddela detta skriftligt. 
Ordföranden inhämtar förslag till ny ledamot inom den berörda nomineringskretsen och 
beslutar därefter om ny ledamot.  

Adjungerade ledamöter kan utses av ordföranden. 
Strukturfondspartnerskapet är organisatoriskt fristående från de förvaltande myndigheterna. 
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Sekretariat 
 
Västra Götalandsregionen ansvarar för sekretariat samt övrigt administrativt stöd för 
partnerskapets arbete.  
 
Strukturfondspartnerskapets ordförande utser sekreteraren.  
 
Sekreteraren upprättar förslag till yttrande över de ansökningar som har beretts av de 
förvaltande myndigheterna. Sekreteraren ska, efter samråd med ordföranden, upprätta förslag 
till dagordning för möten, sammankalla partnerskapet, samt upprätta protokoll från möten. 
Sekreteraren ska i övrigt stödja ordföranden i dennes uppdrag att leda strukturfonds-
partnerskapets arbete. 
 
Förvaltande och attesterande myndigheter 
 
Tillväxtverket (TVV) är förvaltningsmyndighet och attesterande/utbetalande myndighet för 
det regionala strukturfondsprogrammet. Svenska ESF - rådet har motsvarande uppgifter för 
det nationella socialfondsprogrammet.  
 
Myndigheterna verkar genom sina regionala kontor, vilka är samlokaliserade i Göteborg. 
Ansvariga vid de regionala kontoren är enhetschefen för TVV respektive regionchefen för 
Svenska ESF-rådet.  
 
Fondsamordningsgrupp 

För att stimulera stärkt regional samverkan och samordning mellan regionalfonden, 
socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden finns en särskild 
fondsamordningsgrupp bestående av ledande representanter för berörda 
förvaltningsmyndigheter samt de regionalt utvecklingsansvariga länsorganen. I gruppen ingår 
strukturfondspartnerskapets sekreterare.  

Verksamhet 
 
Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig 
över vilka ansökningar som ska prioriteras bland dem som godkänts av förvaltande 
myndigheterna för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets 
yttrande är bindande i förvaltningsmyndigheternas fortsatta handläggning. Partnerskapet tar 
inte ställning till enskilda delar av projekten. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska 
innehålla motivering till beslutet.  
 
I de fall ansökan om stöd avser ett projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet eller 
den regionala handlingsplanen för socialfondsprogrammet, ska strukturfondspartnerskapet, 
enligt lagen (SFS 2014:479) om strukturfondspartnerskap, samråda med ansvarigt 
utvecklingsorgan (Västra Götalandsregionen och Region Halland) i fråga om projektens 
överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län.  
För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling (Rådets förordning (EU) 
1301/2013 artikel 7) ska strukturfondspartnerskapet samråda med Göteborgs Stad om 
projektets överensstämmelse med den sektorsövergripande integrerade planen.  
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Strukturfondspartnerskapet ska följa de urvalskriterier och andra riktlinjer som beslutats av 
övervakningskommittéerna.  

Inriktning och innehåll i utlysningar föreslås i fondsamordningsgruppen. Härefter sker samråd 
om inriktning och innehåll i utlysningar med strukturfondspartnerskapet.  
Förvaltande myndigheterna beslutar därefter om innehåll och inriktning i utlysningar av 
ansökningar om strukturfondsmedel. 

De länsansvariga utvecklingsorganen svarar för att aktörer i respektive län involveras i 
genomförandet av det regionala strukturfondsprogrammet. Utvecklingsorganen bestämmer 
själva om formerna för hur det ska ske.  

För integrerade territoriella investeringar för hållbar stadsutveckling i det regionala 
strukturfondsprogrammet inom Göteborgs Stad utgör den sektorsövergripande integrerade 
planen underlag för stadens insatser.  

ARBETSFORMER 

Möten 

Strukturfondspartnerskapet bör sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträdesdatum 
ska normalt fastställas för ett helt kalenderår i sänder. Ordföranden kan, när så erfordras, fatta 
beslut om att kalla till sammanträden utöver dem som finns fastställda i den årliga 
sammanträdesplanen.  

Mötestidpunkter fastställs på ett sådant sätt att en ansökan om stöd ska kunna prioriteras, 
beslutas och expedieras inom fyra månader från det att en utlysning har stängt.  

Dagordning och möteshandlingar ska vara ledamot tillhanda minst sju arbetsdagar före mötet 
om det inte föreligger särskilda omständigheter.  

Protokoll upprättas av strukturfondspartnerskapets sekreterare och justeras av ordföranden 
samt en på mötet utsedd justeringsperson. Partnerskapet kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens lydelse bör då redovisas skriftligen innan den 
blir justerad. 

En strävan ska vara att förlägga mötena till de olika delregionerna inom programområdet och 
att därvid kombinera mötena med projektbesök.  

Närvarorätt 

Utöver ledamöter, adjungerade ledamöter, sekretariatet för strukturfondspartnerskapet och 
förvaltande myndigheter, så har företrädare för de utvecklingsansvariga organen samt 
regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) närvarorätt med 
en tjänsteman vardera.  
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Beslutsprocess 
 
För att Strukturfondspartnerskapet ska vara beslutför och kunna yttra sig över vilka 
ansökningar som ska prioriteras, ska ordföranden eller dennes ersättare och minst hälften av 
övriga ledamöter vara närvarande.  
 
Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.  
 
Strukturfondspartnerskapet har rätt att anlita den expertis som bedöms nödvändig för att 
prioritera mellan ansökningar.  
 
De förvaltande myndigheterna avgör när en ansökan är färdigberedd för prioritering i 
strukturfondspartnerskapet.  
 
De förvaltande myndigheterna har enligt förordningarna rätt att besluta om avslag på ansökan 
om denna inte fyller de krav som ställs. Avslag ska alltid rapporteras i efterskott till 
strukturfondspartnerskapet.  
 
Löpande administrativa beslut i pågående ärenden handläggs av de förvaltande 
myndigheterna. Exempel på sådana beslut är mindre ändringar av projektens innehåll, ändrad 
kostnadsbudget inom ramen för den beslutade och ändringar av projektens tidsplan.  
  
De förvaltande myndigheterna ska kontinuerligt förse strukturfondspartnerskapet med dels en 
redovisning av medelsanvändningen i programmet, dels budget för kvarstående 
beslutsutrymme. De förvaltande myndigheterna ska därutöver informera om administrativa 
beslut av betydelse för strukturfondspartnerskapets beslutsfattande.  
 
Beslut enligt skriftlig procedur 
 
En ansökan som måste prioriteras före nästa möte med strukturfondspartnerskapet kan på 
ordförandens initiativ föreläggas partnerskapet för beslut enligt skriftlig procedur.  
 
Ledamöterna ska ha sju arbetsdagar för att besvara prioriteringsförslaget. Efter det att 
perioden har löpt ut ska sekretariatet utan dröjsmål informera strukturfondspartnerskapet 
huruvida förslaget har bifallits eller inte.  
 
Beslut om förstudie inom det regionala strukturfondsprogrammet 
 
En ansökan om förstudie kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och prioriteras av 
ordföranden. Beslutet ska föregås av ett samråd med ansvarigt utvecklingsorgan i fråga om 
projektens överensstämmelse med det regionala utvecklingsarbetet i berört län. Prioriterade 
förstudier redovisas vid nästkommande mötestillfälle för strukturfondspartnerskapet 
 
Beslut om transnationell komponent inom det regionala strukturfondsprogrammet 
 
En ansökan om transnationell komponent kan lämnas in utanför en ordinarie utlysning och 
beslutas av Tillväxtverket. Möjligheten till transnationell komponent kan endast komma i 
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fråga för projekt som har prioriterats av strukturfondspartnerskapet och beviljats stöd ur det 
regionala strukturfondsprogrammet.  

Beslut om transnationell komponent redovisas vid ordinarie prioriteringsmöte för 
strukturfondspartnerskapet. 

Jävsregler 

Bestämmelserna om jäv i 11 och 12 § § förvaltningslagen (1986:223) ska tillämpas av 
strukturfondspartnerskapet.  

Om både ordföranden och dennes ersättare är jäviga i samma ärende ska strukturfonds-
partnerskapet utse en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter i detta ärende. 

Jäv ska anmälas innan mötet. 

Berednings- och arbetsgrupper 

Inför samrådet med de länsansvariga utvecklingsorganen (Västra Götalandsregionen och 
Region Halland) och Göteborgs Stad kan tillsättas en eller flera grupper med experter för att 
bereda prioriteringsunderlag och för andra uppgifter som sekretariatet tilldelat dem. En sådan 
grupp biträder partnerskapets sekreterare med underlag för prioriteringarna inklusive 
bedömning av om ansökningar om stöd är i linje med de prioriteringar som regionen gjort i 
den regionala tillväxtstrategin respektive Göteborgs Stads sektorsövergripande integrerade 
plan för stadsutveckling. 

Arbetsgrupper inom strukturfondspartnerskapet kan tillsättas för vissa frågor av betydelse för 
programmets genomförande.  

Eventuella berednings- och arbetsgrupper har inte beslutanderätt. 

Ersättningsfrågor  
Enligt Regeringens beslut (2015-04-30; N2015/3781ESR) utgår ersättning för ledamöter i 
strukturfondspartnerskap motsvarande kategori C enligt förordningen (SFS 1992:1299) om 
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Ersättning till ordföranden 
utgår med 18 000 kronor per år.  

För mistade avlöningsförmåner m.m. tillämpas reglerna enligt 7 § i nämnda förordning.  

Ledamöterna har reseförmåner enligt förordningen (SFS 1981:1265) om reseförmåner i 
statliga uppdrag. 

Bestämmelserna tillämpas inte på ledamot med statlig anställning som företräder sin 
myndighet i strukturfondspartnerskapet.  

Arvoden och övriga ersättningar betalas ut av förvaltningsmyndigheten Tillväxtverket/ESF-
rådet. Reseräkningar m.m. sänds till sekretariatet för strukturfondspartnerskapet.  
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Kontakt med strukturfondspartnerskapet sekretariat 

 
Ledamot ska vid ändring av adress- eller namnuppgifter meddela detta till 
strukturfondspartnerskapets sekretariat. 

 
Korrespondens adresseras till följande adress: 

 
Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 
Västra Götalandsregionen 
Regionens Hus 
462 80 VÄNERSBORG 
Telefon: 010-4410584 
E-post: Anna Levin’s e-post  
 
Sekreterare: Anna Levin 
 
Styrande dokument 
 
Strukturfondspartnerskapets arbete styrs huvudsakligen av Lag (SFS 2014:479) om 
strukturfondspartnerskap och förordning (SFS 2014:1383) om förvaltning av EU:s 
strukturfonder.  
 
I genomförandet är följande dokument gällande perioden 2014-2020 styrande för 
strukturfondspartnerskapets prioriteringar:   
- Regionalt strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden  
- Nationellt strukturfondsprogram för Europeiska socialfonden samt regional handlingsplan 

för europeiska socialfonden 
- För Göteborgs Stad och särskilda satsningar för hållbar stadsutveckling: Integrerade 

sektorsövergripande planen för Göteborg  
 
Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
från Europeiska socialfonden finns i:  
 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 

2013 om Gemensamma bestämmelser för ESI-fonderna 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 

2013 om Europeiska regionalfonden 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 

2013 om Europeiska socialfonden  
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