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§ 38. Yttrande över prioritering av projekt med stöd av ESF+ 
Magnus Stridh och Louise Andersson från Svenska ESF-rådet redovisar inkomna 

ansökningar inom utlysningar för ESF+: 

 

PO A.1: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen (96 mnkr): 

Total kom in fem ansökningar, fyra ansökningar har valts ut för prioritering för ett 

godkänt belopp om totalt 45 836 823 kr. 

 

PO A.2: Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen (113 mnkr): 

Total har kommit in sju ansökningar, tre ansökningar har valts ut för prioritering för ett 

godkänt belopp om totalt 176 486 068 kr. 

 

Efter avstämning i partnerskapets arbetsutskott har Samordningsförbundet Östra 

Södertörn tillfrågats av Svenska ESF-rådet om de kunde minska sin ESF-ansökan för 

projektet Lumena inom programområde A2 med drygt 22 mnkr så att ytterligare ett 

projekt skulle kunna prioriteras inom utlysningen för detta programområde. Efter samråd 

med Svenska ESF-rådet har samordningsförbundet minskat sin ansökan om ESF-stöd om 

112 956 464 kr med 22 058 046 kr till 90 898 418 kr. Projektet har skalats ned vad gäller 

målet att nå 2 000 individer till 1 600 individer. ESF-ansökan för projektet Connecto, 

inom programområde A1 om 5 192 157 kr har därför ökat med 1 460 772 kr till  

6 652 929 kr. Svenska ESF-rådet har godkänt dessa ändringar. 

 

Vid behandling av prioriteringsärenden uppmärksammas partnerskapet vikten av att följa 

upp partnerskapens medskick som formulerat i partnerskapets prioriteringsmotivering för 

respektive projekt. Svenska ESF-rådet anger att partnerskapets prioriteringskriterier 

kommer att uppmärksammas på ett tydligare sätt vid kommande utlysningar. 

Huvudsekreteraren kommer i samverkan med Svenska ESF-rådet se hur partnerskapets 

medskick kan följas upp. Partnerskapet påpekar i detta sammanhang vikten av att det i 

större utsträckning bör framgå i ansökningar med vilka aktörer projektägare kommer att 

samverka och på vilket sätt samverkan ska ske. Partnerskapet påpekar även att en 

diskussion behövs för att säkerställa att ESF-medel används för att utveckla verksamheter 

och att resultat implementeras i ordinarie verksamhet. 

 

Partnerskapet yttrande över prioritering av projekt framgår i protokollet: 

• § 38 A Yttrande över prioritering av projekt Connecto 

• § 38 B Yttrande över prioritering av projekt SIV 

• § 38 C Yttrande över prioritering av projekt Digitala museilyftet 

• § 38 D Yttrande över prioritering av projekt Företagsakademin för tillväxt 3 

• § 38 E Yttrande över prioritering av projekt Lumena 

• § 38 F Yttrande över prioritering av projekt Min framtid 

• § 38 G Yttrande över prioritering av projekt Etableringslyftet 
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§ 38 A Yttrande över prioritering av projekt Connecto 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Samordningsförbundet Östra Södertörns projekt Connecto, 

diarienummer 22–012-S04, för strukturfondspartnerskapets yttrande över prioritering av 

projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen för utlysning POA1 

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. Ärendet har beretts med stöd av 

partnerskapets beredningsgrupp. 

 

Efter avstämning i partnerskapets arbetsutskott har Samordningsförbundet Östra 

Södertörn tillfrågats av Svenska ESF-rådet om de kunde minska sin ESF-ansökan för 

projektet Lumena inom programområde A2 med drygt 22 mnkr så att ytterligare ett 

projekt skulle kunna prioriteras inom utlysningen för detta programområde. Efter samråd 

med Svenska ESF-rådet har samordningsförbundet minskat sin ansökan om ESF-stöd för 

projektet Lumena. Som en följd av detta kommer kompetensutvecklingsdelen renodlas till 

att genomföras inom projektet Connecto. ESF-ansökan för projektet Connecto om 5 

192 157 kr har därför ökat med 1 460 772 kr till 6 652 929 kr. Svenska ESF-rådet har 

godkänt denna ändring. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Samordningsförbundet Östra Södertörns projekt Connecto, Svenska ESF-rådets 

diarienummer 22–012-S04, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Socialfonden+ om 6 652 929 kronor, inom ramen för utlysning POA1 

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Jäv 
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen, och Magnus Engberg, Försäkringskassan, anmäler 

jäv och deltar inte i beslutet. 

Partnerskapets motivering 
Projektet Connecto är ett samverkansprojekt med sju samverkansförbund som ska verka 

för kunskapshöjande insatser för samordningsförbundens medlemmar och dess anställda. 

Partnerskapet välkomnar att sju samverkansförbund kommer in med en projektansökan 

som berör 20 av länets 26 kommuner vilket innebär en stor regional spridning. I ansökan 

anger projektägaren hur projektet kopplas till RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, 

jämlik och inkluderande regionen. Projektet kommer ha en stor fokus på att främja 

jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Partnerskapet saknar i detta 

sammanhang en koppling till de globala hållbarhetsmålen och önskar att koppling med 

det regionala genomförandet av Agenda 2030 stärks under projektets genomförande. 

Förutom de sju deltagande samverkansförbund och dess organisationer kommer projektet 

att samverka med andra offentliga aktörer, civilsamhället och intresseorganisationer. 

Partnerskapet lägger stor vikt på samverkan med civilsamhället och intresseorganisationer 

vad gäller deras expertis inom jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering. Partnerskapet välkomnar att projektet har utvecklats utifrån flera ESF-
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förstudier, vilket är syftet med de prioriterade ESF-förstudier. I ansökan hänvisas till 

projektägarens ansökan om ESF-projektet Lumena inom programområde A2 för ESF+. 

Partnerskapet instämmer att ett samtidigt genomförande av båda projekt skapar ett 

regionalt mervärde och nytta dock saknas en konsekvensanalys ifall projektet Lumena 

inte prioriteras. Partnerskapet välkomnar att utvärdering och uppföljning ska användas i 

strukturpåverkande syfte, i dialog med beslutsfattare och politiska uppdragsgivare. 

Partnerskapet saknar dock en plan om hur projektets resultat kommer att implementeras i 

ordinarie verksamhet. 

Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projektet Connecto. Region Stockholm bedömer att projektet bidrar till 

RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region och mål 3 En 

ledande tillväxt- och kunskapsregion samt näringslivs- och tillväxtstrategins strategiska 

inriktning, ”Stärka och utveckla strategisk kompetensförsörjning” med den projektidé 

som presenteras i projektansökan. Förutsatt att projektet skapar ett tydligt 

kompetensutvecklingsinnehåll för projektets målgrupp kan projektet passa in i det 

regionala utvecklingsarbetet genom att fler personer blir anställningsbara. Projektet blir 

intressant ur ett regionalt perspektiv genom att evidensbaserade kunskaper sannolikt kan 

öka regionens möjligheter att få en målgrupp som står utanför arbetsmarknaden närmare 

studier och arbete. 
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§ 38 B Yttrande över prioritering av projekt SIV 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärds projekt 

SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare för strukturfondspartnerskapets 

yttrande över prioritering av projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen 

för utlysning PoA1 Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. Ärendet har beretts med 

stöd av partnerskapets beredningsgrupp. 

Förslag till beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärds projekt SIV- stödstruktur 

idéburna vård-och omsorgsgivare, Svenska ESF-rådets diarienummer 22–012-

S02, prioriteras för genomförandet med stöd av Europeiska Socialfonden+ om  

9 705 472 kronor, inom ramen för utlysning  

PoA1: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Victoria Engman Broadley, Famna, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Partnerskapets motivering 
Projektet SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare syftar till att 

undersköterskor hos de fem deltagande idéburna välfärdsorganisationer ska uppfylla 

kraven för skyddad yrkestitel. I ansökan framgår inte hur projektet kopplas till RUFS 

2050 eller Agenda 2030. Partnerskapet bedömer dock att projektet har stor potential att 

bidra till måluppfyllelse för målen i RUFS 2050 och flera av de globala hållbarhetsmålen. 

Partnerskapet ser därför gärna att projektägaren vid projektets genomförande utvecklar 

hur projektet kommer att bidra till det regionala genomförandet av RUFS 2050 och 

Agenda 2030. Partnerskapet vill verka för att fler aktörer från civilsamhällets 

organisationer engageras i att driva projekt med stöd av ESF+ och ERUF och välkomnar 

denna ansökan från Famna. Partnerskapet vill betona vikten av projektägarens samverkan 

med fackförbund för att säkerställa arbetstagarnas perspektiv i genomförandet. Projektet 

skulle dock kunna få större regional betydelse om samverkan skulle sökas med andra 

aktörer inom hälso- och sjukvård som har liknande utmaningar genom exempelvis 

erfarenhetsutbyte eller benchmarking. Partnerskapet bedömer att projektet bygger på en 

gedigen problemanalys och är väl förankrat hos de samverkande parterna vilket skapar 

förutsättningar för systempåverkan på längre sikt. Partnerskapet bedömer att projektet har 

ett mervärde och nytta för Stockholmsregionen och välkomnar att projektets resultat 

kommer att implementeras i samverkansparternas verksamheter. Partnerskapet skulle 

dock vilja se att projektets resultat även kommer att spridas till andra aktörer inom hälso- 

och sjukvård med liknande utmaningar för att öka projektets regionala mervärde och 

nytta. 
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Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt SIV-stödstruktur idéburna vård-och omsorgsgivare. Region 

Stockholm bedömer att projektet bidrar till RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik 

och inkluderande region och mål 3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion samt 

Näringslivs- och tillväxtstrategins strategiska inriktning ”Stärka och utveckla strategisk 

kompetensförsörjning” med den tydliga projektidén som presenteras i projektansökan. 

Behovet av rätt kompetens inom vård- och omsorg är stort under de kommande åren och 

många år framåt och projektets idé bidrar till att underlätta för att möta kompetensbristen 

inom vård- och omsorgsområdet. Projektet bidrar utifrån det perspektivet till länets 

utveckling och passar väl in i det regionala utvecklingsarbetet. 
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§ 38 C Yttrande över prioritering av projekt Digitala museilyftet 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Riksantikvarieämbetets projekt Digitala museilyftet, 

diarienummer 22–012-S05, för strukturfondspartnerskapets yttrande över prioritering av 

projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen för utlysning POA1 

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. Ärendet har beretts med stöd av 

partnerskapets beredningsgrupp. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Riksantikvarieämbetets projekt Digitala museilyftet, Svenska ESF-rådets 

diarienummer 22–012-S05, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Socialfonden+ om 8 837 891 kronor, inom ramen för utlysning POA1 

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Partnerskapets motivering 
Projektet Digitala museilyftet syftar till att ge museipersonal ökad digital kompetens och 

att göra det möjligt för statliga museiorganisationerna att säkerställa en mer långsiktigt 

hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering. Partnerskapet 

välkomnar att det i ansökan hänvisas till skrivningen i RUFS 2050 om ett levande 

kulturliv i en dynamisk och attraktiv region och näringslivs- och tillväxtstrategin för 

Stockholmsregionen vad gäller digitalisering som en viktig regional utvecklingsfråga. 

Partnerskapet saknar dock kopplingen till Agenda 2030 trots att projektet ska ha en fokus 

på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Partnerskapet föreslår 

att projektägaren vid projektets genomförande stärker kopplingen med det regionala 

genomförandet av Agenda 2030. Partnerskapet framhåller att projektet skulle kunna få ett 

större värde för den regionala samverkan om samverkan kan utvecklas med regionala 

aktörer inom kultur- och museiområdet med liknande utmaningar. Partnerskapet bedömer 

att projektet är väl förankrat och välkomnar att den bygger vidare på en ESF-förstudie 

och att de deltagande museerna har skrivit under en avsiktsförklaring. Projektägaren 

beskriver att projektet ligger i linjen med deras regeringsuppdrag att främja utveckling 

och samarbete på museiområdet och stödja digitaliseringen. Projektet har också en tydlig 

beskrivning hur de i projektet framtagna utbildningsmoduler ska kunna revideras utifrån 

projektets resultat och kan användas fortsättningsvis. Partnerskapet ser därför ett 

mervärde och nytta för Stockholmsregionen. För att öka projektets regionala mervärde på 

längre sikt önskar partnerskapet att projektägaren undersöker möjligheter för att kunna 

sprida projektets resultat även till andra regionala aktörer och branscher med liknande 

digitaliseringsutmaningar. 

Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Digitala museilyftet. Region Stockholm bedömer att projektet 

bidrar till RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region och mål 
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3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion samt näringslivs- och tillväxtstrategins 

strategiska inriktning, ”Stärka och utveckla strategisk kompetensförsörjning” med den 

projektidé som presenteras i projektansökan. Projektet som syftar till att ge museipersonal 

ökad digital kompetens och att göra det möjligt för museiorganisationerna att säkerställa 

en mer långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och 

digitalisering för att kunna utföra sina uppdrag i enlighet med omvärldens förväntningar, 

bidrar i sitt upplägg till länets utveckling och passar väl in i det regionala 

utvecklingsarbetet. 
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§ 38 D Yttrande över prioritering av projekt Företagsakademin 
för tillväxt 3 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Almega Tjänsteföretagens projekt Företagsakademin för 

tillväxt 3, diarienummer 22–012-S03, för strukturfondspartnerskapets yttrande över 

prioritering av projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen för utlysning 

POA1 Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. Ärendet har beretts med stöd av 

partnerskapets beredningsgrupp. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Almega Tjänsteföretagens projekt Företagsakademin för tillväxt 3, Svenska ESF-

rådets diarienummer 22–012-S03, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Socialfonden+ om 22 101 303 kronor, inom ramen för utlysning 

POA1 Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Partnerskapets motivering 
Projektet Företagsakademin för tillväxt 3 syftar till att erbjuda anställda i mindre företag 

(0–49 anställda) en behovsanalys och att delta i kompetensutveckling för att stärka deras 

anställbarhet. Projektägaren beskriver i sin ansökan hur projektet kopplas till RUFS 2050. 

Partnerskapet saknar dock kopplingen till Agenda 2030 trots att hållbarhet kommer att 

ingå den planerade kompetensutvecklingen. Partnerskapet föreslår att projektägaren under 

projektets genomförande stärker kopplingen med det regionala genomförandet av Agenda 

2030. I ansökan anges att jämställdhet kommer att belysas i genomförandet dock 

konstaterar partnerskapet att de deltagande företagen är främst inom mansdominerade 

yrken, en större jämställdhet bland de deltagande företagen är önskvärt för att 

framgångsrikt kunna jobba med jämställdhet. Partnerskapet välkomnar projektägarens 

samverkan med fackförbund för att kunna säkerställa arbetstagarnas perspektiv i 

genomförandet. De tolv deltagande företagen ska kunna påverka innehållet i 

utbildningsplaner vilket skapar förankring under projektets genomförande. Projektet avser 

kompetensutveckling för små företag inom olika branscher, vilket partnerskapet bedömer 

som viktigt för dessa företag som annars inte skulle ha råd, vilket kan leda till både 

validering och differentiering som kan ge mervärde och nytta för Stockholmsregionen på 

längre sikt. I ansökan beskrivs hur aktiviteter och resultat kan fortsätta skapa nytta efter 

projektets slut och att projektets resultat kommer att få en bred spridning. Partnerskapet 

betonar vikten av att projektets resultat implementeras i ordinarie verksamhet och att 

projektets resultat får en bred spridning för att kunna skapa mervärde och nytta för 

Stockholmsregionen. 

Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Företagsakademin för tillväxt 3. Region Stockholm bedömer att 

projektet bidrar till RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande 
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region och mål 3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion samt näringslivs- och 

tillväxtstrategins strategiska inriktningar, ”Stärka och utveckla strategisk 

kompetensförsörjning” och ”Stärk och utveckla små- och medelstora företags 

konkurrenskraft” med en tydlig projektidé om att erbjuda företag och dess anställda i 

storleken 0-49 anställda ett kompetensutvecklingsprogram med en behovsanalys, 

utbildning och uppföljning. Projektet bidrar ur flera perspektiv till länets utveckling och 

passar väl in i det regionala utvecklingsarbetet. 
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§ 38 E Yttrande över prioritering av projekt Lumena 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Samordningsförbundet Östra Södertörns projekt Lumena, 

diarienummer 22–014-S05, för strukturfondspartnerskapets yttrande över prioritering av 

projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen för utlysning POA2 

Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Ärendet har beretts med 

stöd av partnerskapets beredningsgrupp.  

Efter avstämning i partnerskapets arbetsutskott har Samordningsförbundet Östra 

Södertörn tillfrågats av Svenska ESF-rådet om de kunde minska sin ESF-ansökan för 

projektet Lumena inom programområde A2 med drygt 22 mnkr så att ytterligare ett 

projekt skulle kunna prioriteras inom utlysningen för detta programområde. Efter samråd 

med Svenska ESF-rådet har samordningsförbundet minskat sin ansökan om ESF-stöd om 

112 956 464 kr med 22 058 046 kr till 90 898 418 kr. Projektet har skalats ned vad gäller 

målet att nå 2 000 individer till 1 600 individer. Svenska ESF-rådet har godkänt denna 

ändring. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Samordningsförbundet Östra Södertörns projekt Lumena, Svenska ESF-rådets 

diarienummer 22–014-S05, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Socialfonden+ om 90 898 418 kronor, inom ramen för utlysning 

POA2 Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen och Magnus Engberg, Försäkringskassan, anmäler 

jäv och deltar inte i beslutet. 

Partnerskapets motivering 
Projektet Lumena syftar till att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till 

etablering och återinträde på arbetsmarknaden för kvinnor och män som anses stå särskilt 

långt från arbetsmarknaden. Partnerskapet välkomnar att projektets övergripande 

utmaning är hur samordningsförbunden kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin 

formulerad i RUFS 2050 och måluppfyllelse för omställning till ett hållbart samhälle i 

Agenda 2030. Partnerskapet välkomnar att ett intersektionellt perspektiv har använts i 

problemanalysen vad gäller utmaningar för jämställdhet och jämlikhet. Partnerskapet 

välkomnar samordningsförbundens samverkansprojekt som på grund av projektets stora 

regionala spridning har betydelse för den regionala samverkan inom 

kompetensförsörjningen. Partnerskapet lägger stor vikt på samverkan över sektorsgränser 

och välkomnar att projektet kommer att samverka med expertis från 

intresseorganisationer och civilsamhället för projektets genomförande och med akademin 

för projektets uppföljning och utvärdering. Partnerskapet välkomnar att projektet har 

utvecklats utifrån flera ESF-förstudier, vilket är syftet med de prioriterade ESF-förstudier. 
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I ansökan hänvisas till projektägarens ansökan om ESF-projektet Connecto inom 

programområde A1 för ESF+. Partnerskapet instämmer med att ett samtidigt 

genomförande av båda projekt skapar ett större regionalt mervärde dock saknas en 

konsekvensanalys om projektet Connecto inte skulle prioriteras. Partnerskapet välkomnar 

att utvärdering och uppföljning ska användas i strukturpåverkande syfte, i dialog med 

beslutsfattare och politiska uppdragsgivare. Partnerskapet saknar dock en tydlig 

beskrivning om hur projektets resultat kommer att implementeras i ordinarie verksamhet. 

Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Lumena. Region Stockholm bedömer att projektet bidrar till RUFS 

2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region och mål 3 En ledande 

tillväxt- och kunskapsregion samt näringslivs- och tillväxtstrategins strategiska inriktning, 

stärka och utveckla strategisk kompetensförsörjning, genom att adressera behovet av 

insatser inte enbart på individnivå utan även på strukturell nivå samt behov av 

myndigheters samverkan och samordning. Projektbeskrivningen visar på stora 

möjligheter till att kunna bidra till att underlätta till individers möjligheter till inträde på 

arbetsmarknaden. Framför allt bidrar projektet till att nå RUFS 2050:s mål 3, en ledande 

tillväxt- och kunskapsregion, med sitt fokus på att verka för att minska ekonomisk 

utsatthet och öka möjligheterna till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för 

kvinnor och män som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden. Det skulle också 

finnas stora vinster med att projektets erfarenheter och lärdomar kopplas till 

Kompetensarena Stockholm, Stockholmsregionens samverkansplattform för regional 

kompetensförsörjning. Bedömningen är att projektet passar mycket väl in i det regionala 

utvecklingsarbetet för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och motverka 

långtidsarbetslöshet.  
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§ 38 F Yttrande över prioritering av projekt Min framtid 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Rädda Barnens riksförbunds projekt Min framtid, 

diarienummer 22–014-S04, för strukturfondspartnerskapets yttrande över prioritering av 

projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen för utlysning POA2 

Underlätta inträde till arbetsmarknaden i region Stockholm. Ärendet har beretts med stöd 

av partnerskapets beredningsgrupp.  

Efter avstämning med partnerskapets arbetsutskott har Svenska ESF-rådet haft en dialog 

med Samordningsförbundet Östra Södertörn med avsikt att minska förbundets ansökan 

om ESF-stöd för projektet Lumena så att partnerskapet har möjlighet att kunna prioritera 

projektet Min framtid inom utlysningens budgetram. Samordningsförbundet har minskat 

sin ansökan om ESF-stöd, som Svenska ESF-rådet har godkänt, vilket gör det möjligt att 

prioritera projektet Min Framtid. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Rädda Barnens riksförbunds projekt Min framtid, Svenska ESF-rådets 

diarienummer 22–014-S04, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Socialfonden+ om 22 094 021 kronor, inom ramen för utlysning 

POA2 Underlätta inträde till arbetsmarknaden i region Stockholm. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Partnerskapets motivering 
Projektet Min Framtid syftar till att öka ungdomars (15–21 år) möjligheter till långsiktig 

inkludering genom att fullfölja studier, komma in i eller närma sig arbete genom stärkt 

egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk. I ansökan hänvisas till flera globala hållbarhetsmål 

dock saknar partnerskapet ett resonemang om hur projektet kommer att bidra till det 

regionala genomförandet av Agenda 2030. Inga hänvisningar görs i ansökan till RUFS 

2050, partnerskapet ser gärna att kopplingen med RUFS 2050 och Agenda 2030 stärks 

vid projektets genomförande. Partnerskapet välkomnar att projektet bygger på en 

samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor. Partnerskapet framhäver att 

projektet skulle kunna få en större regional betydelse om det skulle genomföras i 

samverkan med fler av länets kommuner exempelvis genom att skapa en referensgrupp 

med andra kommuner med liknande utmaningar. Eftersom projektet bygger vidare på ett 

tidigare ESF-projekt önskar partnerskapet att det på ett tydligare sätt skulle ha beskrivit 

hur det tidigare projektets resultat har implementerats i ordinarie verksamhet och hur 

projektet Min framtid i så fall innebär nya utvecklingsområden. Partnerskapet saknar i 

detta sammanhang en tydlig beskrivning om hur projektets resultat kommer att 

implementeras i ordinarie verksamhet. Partnerskapet anser att förebyggande projekt som 

Min Framtid med fokus på ungdomar är av ytterst stor vikt för Stockholmsregionens 

utmaningar. 
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Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Min framtid. Region Stockholm bedömer att projektet bidrar till 

RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region och mål 3 En 

ledande tillväxt- och kunskapsregion med sin breda ansats att öka ungdomars (15–21 år) 

möjligheter till en långsiktig inkludering och i nära samverkan mellan civilsamhälle och 

kommun, ge förebyggande stöd till ungdomar som riskerar hamna i en situation utan 

studier och arbete. Projektet bidrar till länets utveckling och passar i det regionala 

utvecklingsarbetet, men i jämförelse med de andra ansökningarna inom POA2 har det inte 

lika stark koppling till prioriterade områden för det regionala tillväxtarbetet. 
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§ 38 G Yttrande över prioritering av projekt 

Etableringslyftet 

Ärende 
Svenska ESF-rådet har valt ut Upplands Väsby kommuns projekt Etableringslyftet, 

diarienummer 22–014-S03, för strukturfondspartnerskapets yttrande över prioritering av 

projekt med stöd av Europeiska Socialfonden+ inom ramen för utlysning POA2 

Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Projektet har beviljats 21 

mnkr inom ramen för en nationell utlysning för ESF+ inom programområdet E Social 

innovation. Ärendet har beretts med stöd av partnerskapets beredningsgrupp. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Upplands Väsby kommuns projekt Etableringslyftet, Svenska ESF-rådets 

diarienummer 22–014-S03, prioriteras inte för genomförandet med stöd av 

Europeiska Socialfonden+ om 41 435 583 kronor, inom ramen för utlysning 

POA2 Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Jean Passchier, Arbetsförmedlingen, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Partnerskapets motivering 
Projektet Etableringslyftet syftar till att förstärka målgruppen nyanlända och utrikesfödda 

så att de bättre kan tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser, samtidigt som risken för ökad 

segregation minskar. I ansökan beskrivs inte hur projektet kommer att bidra till det 

regionala genomförandet av RUFS 2050 och Agenda 2030 trots att projektet har potential 

att bidra till måluppfyllelse för både RUFS 2050 och Agenda 2030. Partnerskapet lägger 

stor vikt på att projekt bidrar till måluppfyllnad för RUFS 2050 och Agenda 2030 vilket 

bör beskrivas i ansökan. Projektet är ett samverkansprojekt mellan tre kommuner och 

Arbetsförmedlingen och bygger vidare på två ESF-projekt med samma namn och syfte 

från 2018 och 2021. Partnerskapet bedömer att projektet därmed är välförankrat. 

Partnerskapet saknar dock utarbetade nya problemformuleringar eller nya metoder att 

testa i jämförelse med de två tidigare prioriterade ESF-projekt. I ansökan framgår inte hur 

projektägaren tänker implementera projektets resultat i ordinarie verksamhet, inte heller 

hur de tidigare projektens resultat har tagits hand om. Partnerskapet lägger stor vikt på att 

ett ESF-projekts resultat implementeras i ordinarie verksamhet och bedömer att denna 

ansökan snarare är en fortsättning av tidigare projekt med samma namn. Projektets 

verksamhet är viktigt för den regionala kompetensförsörjningen dock bedömer 

partnerskapets att dessa verksamheter borde ha implementerats i ordinarie verksamhet i 

samband med genomförandet av de två tidigare ESF-projekten.  

Redogörelse samråd Region Stockholm 

Huvudsekreteraren har den 23 november haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Etableringslyftet. Region Stockholm bedömer att projektet bidrar 

till RUFS 2050 mål 2 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region och mål 3 En 
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ledande tillväxt- och kunskapsregion samt tillväxtstrategins strategiska inriktning, stärka 

och utveckla strategisk kompetensförsörjning genom att projektet inriktar sig på 

långvarigt arbetslösa bland nyanlända och andra utrikesfödda, i synnerhet kvinnor. 

Projektet bidrar framför allt till RUFS 2050 mål 2, En öppen, jämställd, jämlik och 

inkluderande region med delmål 2 Förvärvsfrekvensen hos befolkningen mellan 20–64 år 

ska vara väl över 80 procent för både kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och 

utrikesfödda ska minska. Bedömningen är att projektet passar väl in i det regionala 

utvecklingsarbetet för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och motverka 

långtidsarbetslöshet. 
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§ 40. Yttrande över prioritering av projekt med stöd av ERUF 
 

Lisa Kareliusson redovisar inkomna ansökningar inom första ERUF utlysningar för 

programperioden 2021–2027 inom det politiska målet En smartare 

Stockholmsregion fördelad över tre specifika målområden: 

• 1.1 Stärka forskning och innovation 

Två ansökningar har kommit varav 1 har valts ut för prioritering  

• 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen 

En ansökan har kommit in som har valts ut för prioritering 

• 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft 

En ansökan har kommit in som har valts ut för prioritering 

Budgetramen för utlysningen var totalt 75 mnkr, de tre utvalda projekt har sammanlagt 

ansökt om 64 789 931 kr. 

 

Tillväxtverket redovisar hur projekten har bedömts för att kunna väljas ut för prioritering. 

Tillväxtverket bedömer en projektansökan utifrån krav, urvalskriterier och 

kvalitetskriterier. Bedömning av kvalitetskriterierna sker enbart i de fall en 

projektansökan uppfyller krav och urvalskriterier. Det innebär att projekt bedöms i två 

steg: en grundläggande bedömning och en kvalitetsbedömning. Därigenom uppfylls 

kraven i förordningen. 

 

Vid behandling av prioriteringsärenden uppmärksammas partnerskapet vikten av att det i 

större utsträckning bör framgå i ansökningar med vilka aktörer projektägare kommer att 

samverka och på vilket sätt samverkan ska ske. Partnerskapet påpekar även att en 

diskussion behövs för att säkerställa att ERUF-medel används för att utveckla 

verksamheter och att resultat implementeras i ordinarie verksamhet i synnerhet för de 

aktörer som återkommer med projektansökningar. 

 

Partnerskapets beslut om prioritering av projekt framgår i protokollet: 

• § 40 A Yttrande över prioritering av projekt Acceleration Sthlm 

• § 40 B Yttrande över prioritering av projekt Startup Climate Action 

• § 40 C Yttrande över prioritering av projekt Health Data Sweden 
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§ 40 A Yttrande över prioritering av projekt Acceleration Sthlm 

Ärende 
Tillväxtverket har valt ut Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s projekt 

Acceleration Sthlm, ärende-id 20358335, för strukturfondspartnerskapets yttrande om 

prioritering av projekt med stöd av Europeiska Regionalutvecklingsfonden (ERUF) inom 

ramen för utlysning 2022:1 - Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag. 

Ärendet har beretts med stöd av partnerskapets beredningsgrupp. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s projekt Acceleration Sthlm, 

Tillväxtverkets ärende-id 20358335, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Regionalutvecklingsfonden om 29 785 183 kr, inom ramen för 

ERUF-utlysning 2022:1 - Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Robert Johansson och Anton Västberg, Region Stockholm, anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Partnerskapets motivering 
Projektet Acceleration Sthlm syftar till att bidra till hållbar kommersialisering av 

innovationer, professionell affärsutveckling samt metoder för internationalisering för små 

och medelstora företag. Projektet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och det framgår 

i ansökan att projektägare kommer att integrera hållbarhetsmålen i genomförandet av 

projektet. Partnerskapet bedömer att projektet även ska kunna bidra till uppfyllelse av 

övergripande mål i RUFS 2050. Partnerskapet saknar dock en mer genomarbetat analys 

av hur projektet kommer att bidra till det regionala genomförandet av RUFS 2050 och 

Agenda 2030. Partnerskapet önskar att projektägaren i samband med projektets 

genomförande stärker projektets koppling till RUFS 2050 och Agenda 2030 i detta 

avseende. I genomförandet av projektet kommer projektägaren att samverka över 

sektorsgränser med bland annat akademi och kommuner. Partnerskapet föreslår att 

samverkansmöjligheter med relevanta aktörer från civilsamhället övervägs för att stärka 

projektets arbete med jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering. En av 

projektets styrkor är att projektet förväntas leda till en förbättrad samverkansstruktur 

bland regionens främjandeaktörer till nytta för små och medelstora företag. Partnerskapet 

hade dock önskat att projektägaren på ett mer detaljerat sätt hade beskrivit 

tillvägagångsättet för detta. Projektet bedöms ha ett mervärde och nytta för 

Stockholmsregionen och kan leda till positiva projektsynergier för det regionala 

innovationsfrämjande system. Partnerskapet lägger därför stor vikt på att projektägaren 

planerar för erfarenhetsutbyte och benchmarking internt och med andra regionala och 

nationella aktörer. Partnerskapet saknar dock en beskrivning hur projektets resultat 

kommer att implementeras i ordinarie verksamhet efter projektets slut. 
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Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Acceleration Sthlm. Region Stockholm bedömer att projektet bidra 

till Stockholmsregionen som en ledande tillväxt- och kunskapsregion genom att stärka 

strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer samt ökad internationell handel. 

Projektet bidra till stärkt innovations- och konkurrenskraft genom att stärka 

informationskanaler, mötesplatser och affärsrådgivning för små och medelstora företag 

inom en bredd av branscher och utvecklingsskeden. Projektet bedöms stärka innovations- 

och företagsfrämjande system genom förbättrad samverkansstruktur bland 

främjandeaktörer. Projektet bedöms bidra till utveckling inom prioriterade områden för 

smart specialisering i Stockholmsregionen, som: Life Science, vård och hälsa, IKT, 

technologi och digitalisering, Industriell omställning genom hållbar produktion och 

Miljö- och klimatlösningar för hållbar stadsutveckling. 
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§ 40 B Yttrande över prioritering av projekt Startup Climate 
Action 

Ärende 
Tillväxtverket har valt ut Stockholm Innovation & Growth AB:s projekt Startup Climate 

Action ärende-id 20358484, för strukturfondspartnerskapets yttrande över prioritering av 

projekt med stöd av Europeiska Regionalutvecklingsfonden inom ramen för utlysning 

2022:1 – Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten. Ärendet har beretts med stöd 

av partnerskapets beredningsgrupp. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Stockholm Innovation & Growth AB:s projekt Startup Climate Action, 

Tillväxtverkets ärende-id 20358484, prioriteras för genomförandet med stöd av 

Europeiska Regionalutvecklingsfonden om 20 004 747 kronor, inom ramen för 

utlysning 2022:1 – Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Anton Västberg, Region Stockholm anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Partnerskapets motivering 
Projektet Startup Climate Action syftar till att genom inspirationsaktiviteter och en bred 

och omfattande affärsrådgivning, stödja omvandlingen av klimatinnovationer så att 100 

nya företag snabbare ska lyckas att utvecklas till hållbara tillväxtföretag. I ansökan anges 

att projektet kommer att bidra till måluppfyllelse för åtta globala hållbarhetsmål dock är 

analysen om målkonflikter bristfälligt och saknas en analys på vilket sätt projektet 

kommer att bidra till det regionala genomförandet av både Agenda 2030 och RUFS 2050. 

Partnerskapet föreslår att projektägaren stärker projektets koppling till Agenda 2030 och 

RUFS 2050 under projektets genomförande i detta sammanhang. Styrelsen för stiftelsen 

Electrum kommer vara projektets styrgrupp vilket partnerskapet bedömer är bra för den 

regionala förankringen inom offentlig sektor, akademi och näringsliv. I ansökan anges att 

projektet kommer att komplettera de existerande främjarnas utbud. Partnerskapet saknar 

dock en beskrivning om hur projektet kommer att samverka med andra regionala 

främjande aktörer vilket partnerskapet bedömer är en förutsättning för att kunna stärka 

systemet med främjande aktörer. I så fall bedömer partnerskapet att projektet har nytta 

och mervärde för Stockholmsregionen vad gäller utvecklingen av ett sammanhållet 

regionalt innovations- och företagsfrämjande system inom klimatområdet. Partnerskapet 

saknar en plan för hur projektets resultat och metoder kommer att implementeras i 

ordinarie verksamhet efter projektets slut. 

Redogörelse samråd Region Stockholm 

Huvudsekreteraren har den 23 november 2022 haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Startup Climate Action. Region Stockholm bedömer att projektet 

bidra till Stockholmsregionen som en ledande tillväxt- och kunskapsregion och en 

resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp. Projektet ligger väl i 
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linje med Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen och bedöms bidra till 

stärkt innovationskraft, stärkt konkurrenskraft, ökad grad av kommersialisering av 

klimatinnovationer samt framväxt av nya internationella tillväxtbolag som adresserar 

klimatutmaningen. Projektet bedöms främst bidra till utveckling inom smart 

specialiseringsområdena Industriell omställning genom hållbar produktion och Klimat- 

och miljölösningar för hållbar stadsutveckling. Detta stämmer väl överens med 

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Projektet stämmer väl med den regionala 

klimatfärdplanens strategiska insatsområdet gällande stärkt internationell konkurrenskraft 

genom strategisk forskning och innovation. 
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§ 40 C Yttrande över prioritering av projekt Health Data 
Sweden 

Ärende 
Tillväxtverket har valt ut Kungliga Tekniska Högskolans projekt Health Data Sweden, 

ärende-id 20358429, för strukturfondspartnerskapets yttrande om prioritering av projekt 

med stöd av Europeiska Regionalutvecklingsfonden inom ramen för utlysning 2022:1 

Digitala innovationshubbar i Stockholm. Ärendet har beretts med stöd av partnerskapets 

beredningsgrupp. 

Beslut 
Strukturfondspartnerskapet beslutar följande: 

1. Kungliga Tekniska Högskolans projekt Health Data Sweden, Tillväxtverkets 

ärende-id 20358429, prioriteras för genomförandet med stöd av Europeiska 

Regionalutvecklingsfonden om 15 000 001 kronor, inom ramen för utlysning 

2022:1 Digitala innovationshubbar i Stockholm. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet, och Anton Västberg, Region Stockholm, 

anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Partnerskapets motivering 
KTH:s projekt Health Data Swedens övergripande syfte är att stärka de regionala 

strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara 

lösningar för nyttjandet av hälsodata. Projektet har prioriterats av EU-programmet Digital 

som ett av fyra Europeiska Digitala Innovationshubbar i Sverige. EU-programmet Digital 

medfinansierar projektet med 50 % för en tre års period. Projektägaren beskriver i 

ansökan hur projektet kommer att arbeta med relevanta globala hållbarhetsmålen och hur 

projektet relateras till Region Stockholms Life Science-strategi, ett av fyra utpekade 

smartspecialiseringsområden för Stockholmsregionen. Partnerskapet hade dock önskat en 

mer utförlig analys hur projektet kommer att bidra till det regionala genomförandet av 

RUFS 2050 och Agenda 2030. Projektägaren har ingått ett nationellt konsortium med 18 

samverkande parter, varav sju samverkansparter från Stockholmsregionen. Konsortiums 

kärnpartners är universitet, regionala innovationshubbar, forskningsinstitut, 

innovationscentra och science parks. Projektägaren planerar samverka med 

patientorganisationer vilket partnerskapet bedömer som ytterst viktigt för att kunna 

säkerställa patienternas integritet i användning av hälsodata och adressera utmaningen 

med vissa gruppers digitala utanförskap i relation till hälsodata. Partnerskapet framhäver 

att projektets resultat ska Stockholmsregionen komma till del för att få finansiering från 

Stockholmsregionens operativa program för ERUF. Partnerskapet bedömer att det är ett 

mervärde för Stockholmsregionen att Health Data Sweden kommer att ha sitt huvudsäte i 

Stockholmsregionen. Partnerskapet förväntar att projektägaren under projektets 

genomförande förtydligar hur projektet kommer att bidra till ett regionalt mervärde och 

nytta för Stockholmsregionen, exempelvis genom de planerade regionala exportnoder. 
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Partnerskapet välkomnar att en långsiktig affärsplan kommer att tas fram för finansiering 

av Health Daga Sweden efter projektets slut för att säkerställa att projektets resultat 

kommer att tas om hand. 

Redogörelse samråd Region Stockholm 
Huvudsekreteraren har den 23 november haft samråd med Region Stockholm om 

prioritering av projekt Health Data Sweden. Region Stockholm bedömer att projektet 

bidra till Stockholmsregionen som en ledande tillväxt- och kunskapsregion genom att 

stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer. Projektet ligger väl i linje med 

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen och bedöms bidra till: 

• stärkt innovationskraft genom att tillgängliggöra data för forskning och utveckling 

samt öka kunskapen och nyttjandet av innovationsfrämjande upphandlings- och 

samverkansmetoder, 

• ökad konkurrenskraft genom att underlätta för små och medelstora företag att delta i 

offentlig upphandling, 

• digital omställning inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt 

• utveckling av innovationsekosystemet.  

Health Data Sweden är ett viktigt projekt för Stockholmsregionens smartspecialiseringen 

inom Life science. Projektet kommer även vara av stor betydelse för att förbereda 

regioner och kommuner för den kommande EU-förordningen European Health Data 

Space (EHDS). 

Protokollsanteckning 
Strukturfondspartnerskapet låter anteckna i protokollet att beslutet som har tagits att de av 

EU-programmet Digital prioriterade EDIH kan söka medfinansiering inom regionala 

ERUF-program har ett par problematiska aspekter. För Stockholmsregionen innebär det 

att en låsning i budgeten för det regionala ERUF-programmet för det specifika målet 2 

Säkra nyttan av digitaliseringen. Konsekvensen är att andra angelägna framtida 

digitaliseringssatsningar som behövs av budgetskäl inte kan ansöka om medfinansiering 

inom Stockholmsregionens ERUF-program. En annan konsekvens är att 

strukturfondspartnerskapets grundläggande myndighetsutövande har åsidosatts, det vill 

säga att prioritera projekt i relation till framtagna program i syfte att säkerställa 

måluppfyllelse och att valda indikatorer möts där EDIH enbart ska utgöra en tänkbar 

aktör av många att bidra till programmens måluppfyllelse. 

 

Strukturfondspartnerskapet anser att finansiering av de strategiskt utpekade EDIH är ett 

gemensamt ansvar för den europeiska och den nationella nivån i respektive land i 

samverkan med den regionala nivån, vilket bör avspeglas i finansieringen av de svenska 

EDIH. Vi välkomnar därför beskedet att de fyra prioriterade EDIH nu ges möjlighet till 

nationell medfinansiering genom Vinnova för perioden 2022–2025. Det är önskvärt att 

motsvarande beslut även fattas om långsiktig nationell medfinansiering för 

nästkommande tre åren. Ytterligare medfinansiering för Health Data Sweden ur 

Stockholmsregionens ERUF-program kommer av budgetskäl inte vara möjligt. 

Den sammantagna bedömningen utifrån strukturfondspartnerskapets myndighetsuppdrag 

är att den situation som har uppstått vad gäller finansiering av EDIH är problematisk i 

relation till gällande bestämmelser för förvaltning av strukturfonder.  
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Strukturfondspartnerskapen föreslår att regeringen prioriterar en fortsatt dialog i lämpliga 

forum med regionerna som regionalt utvecklingsansvariga aktörer, förvaltande 

myndigheter och respektive strukturfondspartnerskap. Förslagsvis bör finansieringen av 

EDIH tas upp som agendapunkt på nästkommande sammanträde med regeringens 

politiska forum för hållbar regional utveckling. Vi är övertygade om att en gemensam 

dialog kommer att kunna säkerställa en hållbar och långsiktig lösning för finansieringen 

för landets prioriterade EDIH och de svenska hubbar som har fått kvalifikationen ”Seal of 

Excellence”. 

 

  




