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Ordförande Tobias Nässén utser 

ledamöter och ersättare 

Strukturfondspartnerskapet på plats  

Den 7 juni 2022 utsåg regeringen Tobias Nässén som ordförande för 

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län för programperioden 

2021–2027. I förra veckan tillsattes partnerskapets ledamöter. 

Den 6 oktober hade Stockholms läns nya strukturfondspartnerskap för 
programperioden 2021–2027 sitt första sammanträde. Sammanträdet inledde 
med att partnerskapets ordförande Tobias Nässén tillsatte partnerskapets 
ledamöter och ersättare. I Stockholms län har parterna kommit överens om att 
partnerskapets mandatperiod ska sammanfalla med den politiska 
mandatperioden. En ny nomineringsprocess kommer att sättas i gång för att 
kunna ta hänsyn till resultatet av val till Region Stockholm och kommuner i 
Stockholms län. Ledamöter och ersättare från det gamla partnerskapet 
fortsätter sitt uppdrag för en övergångsperiod till december 2022. På 
sammanträdet tog partnerskapet beslut om sin arbetsordning och tillsatte ett 
arbetsutskott. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet informerade om de nya 
programmen för ERUF respektive ESF+ och hade samråd med partnerskapet 
om inriktningen för de kommande utlysningarna i januari 2023. 

 

Två ERUF utlysningar för Stockholmsregionen har nu öppnats!  

I början av september informerades i nyhetsbrevet om kommande ERUF-utlysningar för 

Stockholmsregionen. Nu har Tillväxtverket öppnat dessa två regionala utlysningar. 

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december för båda utlysningar. 

Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin 
Vill ni genomföra insatser för att främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns 
det möjlighet att söka EU-finansiering från Regionalfonden i Stockholmsregionen för att minska klimatpåverkan 
genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja 
cirkulära produktionsprocesser. 

→ Till utlysningen 

Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering 
Har ni en projektidé med koppling till att identifiera specifika kompetensbehov för att bättre genomföra och 
omhänderta smart specialisering i Stockholmsregionen? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen upp för 
förstudier och förberedande insatser med inriktning mot att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell 
omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga. 

→ Till utlysningen 

 

Tre nationella utlysningar inom ESF+ 

Svenska ESF-rådet har öppnat tre nationella utlysningar. Dessa utlysningar handlar om 

projekt med geografisk spridning i Sverige och/eller verkar för hela Sverige.  

Svenska ESF-rådet prioriterar projektansökan inom dessa nationella utlysningar. 

Öka övergångar från skola till arbetsliv 
Målgrupper för utlysningen är ungdomar inom gymnasieskolan, ungdomar inom grundskolan från 13 års ålder, unga 
som varken arbetar eller studerar från 13 års ålder samt vuxenstuderande inom olika utbildningsformer. 

Sista ansökningsdatum: 10 november 2022, → Till utlysningen 

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-framja-den-cirkulara-och-resurseffektiva-ekonomin.html
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-kompetensbehov-och-arbetssatt-inom-smart-specialisering.html
https://www.esf.se/utlysningar/utlysning/?dnr=22-030


Kompetensutveckling för att stärka individer på en förändrad arbetsmarknad 
Utlysningens inriktning är att stärka anställda genom kompetensutveckling. Metodutveckling och strukturutveckling 
kan vara del av insatsernas inriktning för att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser. I 
denna utlysning lyfts livsmedelsindustrin som särskilt viktig sektor. Behov kan dock finnas inom en mängd områden 
och branscher, exempelvis vård och omsorg, besöksnäringen, transportbranschen, tjänstesektorn samt ny och 
traditionell industri. 

Sista ansökningsdatum: 10 november 2022, → Till utlysningen 

Bidra till att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden 
Utlysningen ska bidra till att motverka barnfattigdom i Sverige. Med barn menas åldrarna 6–17 år och att barnen lever 
i familjer som har en inkomst understigande 60% av medianinkomsten i landet. Projekt inom ramen för utlysningen 
ska bedrivas i de tre storstadsregionerna och ska ha sin huvudsakliga verksamhet i områden vilka polisen bedömds 
som särskilt utsatta. Dessa kommuner är Stockholms stad, Botkyrka kommun, Göteborgs stad och Malmö stad. Denna 
utlysning riktar sig alltså endast till ovan nämnda kommuner. 

Sista ansökningsdatum 20 oktober, → Till utlysningen 

 
Evert Kroes, Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län 
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