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Programområde 2 - Ökade övergångar till arbeteProgramområde

2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i 
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 

Specifikt mål

Projektet ska huvudsakligen bedrivas i

ESF Nationell Nivå

Norra Mellansverige

Småland och Öarna

Övre Norrland

Östra Mellansverige

Västsverige

Mellersta Norrland

Stockholm

Sydsverige

Deltagare

140Totalt antal deltagare i projektet 70Antal kvinnor 70Antal män

Ålder på deltagare

25-54 55-6415-24

Deltagare i projektet

Anställda

Unga (15-24 år)

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Långtidsarbetslösa ej anmälda på AF

Företagare Verksamma inom ideell sektor

LångtidsarbetslösaNyanlända invandrare

Beskrivning

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter
Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter   
   
Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av ansökan   
      - En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys   
      - Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv   
      - Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer   
      - Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta   
   
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.    
   
Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i ansökan.

Bakgrund

Beskriv bakgrund till projektidén.
Nuvarande programperiod inleddes för Sörmlands del med en förstudie som leddes av Regionförbundet och 
Samordningsförbundet RAR. Förstudien syftade till att skapa förutsättningar för mer hållbara projekt i den nya programperioden. 
Med hållbara projekt menades projekt där arbetssätt och metoder lever vidare efter avslutad externfinansiering. Förstudien 
resulterade i en klart ökad medvetenhet hos projektägare om vikten av att tänka långsiktigt från planeringsstadiet och framåt i 
ESF-finansierade projekt. Genom detta har länets ESF-projekt blivit klart bättre med en högre grad av tillvaratagande av goda 
resultat jämfört med tidigare. Det som däremot har varit ett problem under programperioden har varit att få med alla relevanta 
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myndigheter, verksamheter och organisationer i arbetet med ESF-finansierade projekt. Även när det gäller de myndigheter och 
verksamheter som faktiskt har medverkat så har det allt för ofta handlat om medverkan grundad på bristfälliga beslutsunderlag 
vilket sedan leder till förseningar, problem och i vissa fall avhopp när projekten ska startas.  Ett annat problem har varit 
svårigheter att hinna få med alla aktörer/myndigheter som är relevanta för att lösa de problem som är kopplade till en specifik 
projektidé.  
 
 Det är detta vi vill arbeta med i detta projekt. Att få med fler relevanta aktörer och målgrupper och att få de nya och redan 
etablerade aktörerna att bilda kluster kring olika problemområden för att på så sätt vara bättre förberedda på vad man vill göra 
när utlysningarna kommer.  
 
Nuvarande programperiod har haft stor viktning mot insatser för nyanlända, nu är läget annorlunda i Sverige med ett betydligt 
lägre mottagande av flyktingar och invandrare samtidigt som vi har en ökande ungdomsarbetslöshet. Därför har vi i 
Samordningsförbundet valt att i kommande programperiod verka för en större viktning mot ungdomar 15-29 år. I linje med detta 
kommer denna förstudie i första hand arbeta med att förbereda för välförankrade projekt med ungdomar som målgrupp.  
 
Det kommer att handla om specifika utmaningar som unga kvinnor och män kan leva med och behöver stöd för att kunna lösa 
dem i såväl förebyggande som i bekämpande syfte. Ungdomar är en väldigt mångfacetterad grupp och måste mötas utifrån sina 
specifika förutsättningar och behov.   
 
Flera oberoende studier har visat att ungdomar upplever att det är svårt att påverka samhället och få inflytande över offentliga 
aktörers beslut och agerande. I landsbygd, glesbygd och i utsatta områden beskriver ungdomarna att de har låg tilltro till hur 
offentliga aktörer sköter sina uppdrag. Unga i utsatta områden beskriver att de blir diskriminerade när de söker jobb och hur de 
hanterar det. När deltagare från landsbygd och glesbygd reflekterar över möjliga jobb finns tydliga könsskillnader. I orter där 
tjejerna upplever att det finns massor av jobb är killarna beroende av ortens industri. De som inte lyckas få jobb i industrin 
riskerar att bli arbetslösa eftersom de inte kan se sig själva i kvinnodominerade yrken. (ur rapporten “Vilka ska med? Ungas 
sociala inkludering i Sverige.” MUCF)  
 
Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet beaktas i alla insatser som görs, i synnerhet när det gäller insatser riktade till 
ungdomar. Det är ungdomarna som för de sociala koderna vidare till framtiden och nästa generation. De invanda könsmönstren 
med tydligt uppdelade könsroller riskerar att cementeras om de inte ifrågasätts och motverkas. I alla möten med ungdomarna är 
det särskilt angeläget att handläggare/kuratorer/vårdpersonal medvetandegörs om problematiken och får rätt verktyg att kunna 
skapa jämställda strukturer och förmedla dem på ett tillgängligt sätt.   
 
I Sörmland, som alltid varit ett län där många nyanlända utrikesfödda har fått sin nya hemvist, är befolkningen blandad utifrån 
etnisk bakgrund. Självklart ser vi på mångfalden som en resurs som leder till en positiv dynamik som i sin tur skapar bättre 
förutsättningar för vårt län att bli en integrerad del i den globaliserade värld som vi alla lever i. Men mångfalden å andra sidan 
innebär en del utmaningar som måste lösas tillsammans med gemensamma krafter. Arbetslöshet, låg utbildningsbakgrund och 
utanförskap tillhör de faktorer som ökar skillnader i socioekonomisk standard mellan kommuner i länet och områden inom en 
kommun.   
 
En femtedel, av de 3 500 elever i Södermanlands län som går ut grundskolan, blir inte behörig till gymnasiet. Det betyder att 
drygt 700 elever per år i Södermanlands län saknar förutsättningar att fortsätta i gymnasiet direkt efter grundskolan.  
 
Skillnaderna är mycket stora mellan länets kommuner. Andelen varierar mellan 12 och 42 procent, vilket är 30 procentenheter. 
Att föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll för barnens studieresultat är känt och förklarar till stor del skillnaderna.  
 
Det föreligger även ett samband mellan elevernas skolresultat och deras bakgrund. Här skulle man dock kunna ana att det 
snarare är föräldrarnas utbildningsnivå än deras ursprung som är den faktiska orsaken.   
 
Alla dessa faktorer kan också gälla svenskfödda men faktum är att andelen vuxna med låg utbildning är högre bland 
utrikesfödda. Det resulterar i att elever med utländsk bakgrund också löper större risk att hamna i arbetslöshet på grund av 
otillräckliga studieresultat.   
 
Genom denna förstudie vill vi medvetandegöra alla de faktorer som kan leda till att utanförskapet cementeras och förs vidare till 
nästa generation. Dessutom är det viktigt att beslutsfattare och personal som kommer i direkt kontakt med ungdomarna i våra 
myndigheter får kompetens i hur man motverkar främlingsfientlighet och diskriminering på strukturell nivå.  
 
Ungdomar med funktionsnedsättning är också en stor riskgrupp utifrån samhällets förutfattade meningar och oförmåga att 
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hantera deras behov. Det finns väldigt lite forskning kring exempelvis ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. En 
forskning som nyligen gjorts vid Halmstads universitet visar dock att 24 procent av unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning som har gått i gymnasiesärskolan varken jobbar, studerar eller har daglig verksamhet. Det krävs fler 
riktade insatser som utgår ifrån olika studier får att få en bättre bild av gruppen. En kartläggning av olika faktorer som har ett 
samband med att hamna utanför arbetsmarknad, studier och daglig verksamhet krävs. Det medel som härmed söks hos 
Europeiska socialfonden syftar bland annat till att mobilisera alla relevanta aktörer för att skapa en bättre bild av gruppen 
ungdomar med funktionsnedsättning och att kunna erbjuda dem insatser som motsvarar deras behov och deras önskemål.   
 
Samordningsförbundet RAR Sörmland verkar för att skapa tilltro mellan invånarna i länet och de samverkande myndigheterna 
som ingår i förbundet. Genom de nätverk som vi håller eller deltar vill vi öka medvetenhet om ungdomars problematik och 
utmaningar utifrån deras egna förutsättningar. Målet är att på sikt bidra till ett samhälle där alla ses som resurs och likvärdiga 
medborgare.

Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen.
Förstudien ska angripa följande problem:  
 
1. ESF-projekt genomförda i Sörmland under nuvarande programperiod har haft för svag förankring mot tidigare erfarenheter 
och goda exempel från andra delar av landet,  
 
2. Många målgrupper bland unga 15 - 29 år har saknats i de projektsatsningar som genomförts. Detta gäller tex. Unga med 
aktivitetsersättning samt ungdomar som är aktuella hos kommunernas socialtjänst, missbruk, kriminalitet mm. Barn och unga 
utgör inte ett gemensamt prioriteringsområde i myndigheterna när det gäller ANDTS arbetet (ANDTS – alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar).  
 
3. Medverkan i ESF-projekt har allt för ofta grundats på bristfälliga besluts/behovsunderlag.   
 
4. Under nuvarande programperiod har det varit svårt att hinna få med alla parter som behövs för att lösa de problem som är 
kopplade till en projektidé. Det handlar dels om bristande kunskap om rätta ingångarna till organisationerna men också om att 
beslut om medverkan ska motiveras och förankras på flera beslutsnivåer vilket är svårt och tidskrävande. Dessa svårigheter är 
ofta också avgörande för projektets möjlighet att klara medfinansieringskravet.  
 
5. En ojämställd arbetsmarknad där kön och genus skapar villkor och styr framtida yrkesval är en stark begränsande faktor för 
unga kvinnor och män. Kompetens och individuella intressen hamnar i skuggan inför könstillhörighet, något som minskar 
samhällets möjligheter att tillgodogöra sig de bästa kompetenserna för sin utveckling.   
 
6. De ESF-finansierade projekten har haft för lite brukarmedverkan, gäller framförallt under ansökningsprocessen och under 
projektens planeringsfas.

Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?
Samordningsförbundet RAR har arbetat med ESF-projekt sedan 2011. Fram till idag har förbundet varit ägare till 7 ESF-
finansierade projekt och varit med och stöttat ansökning och drift av ytterligare 8 projekt. ESF-frågorna har blivit ett stort och 
viktigt kompetensområde för förbundet, i dagsläget arbetar två strateger, en ekonom och tre projektledare med uppgifter 
kopplade till socialfonden.  
 
Samordningsförbundet som arbetar med samordning kring rehabiliteringsfrågor ägs av och arbetar mot länets kommuner, 
Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Genom detta har vi ett kontaktnät av tjänstemän och politiker 
som är verksamma inom det område som socialfonden är till för.  
 
Samordningsförbundet RAR har arbetat med frågor som rör arbetslinjen sedan starten genom olika, såväl egna som 
samverkande insatser och projekt. Ungdomar som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar har alltid ingått i den 
generella målgruppen av arbetslösa. Vissa projekt har specifikt haft ungdomar som en specifik målgrupp. Alla LSG (lokala 
samverkansgrupper i Sörmland som är sju till antalet) som samordningsförbundet varit processtöd för har haft ungdomar som 
målgrupp i sina inriktningsplaner.

Tillvägagångssätt

Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna?
Förstudien ska arbeta med att skapa förutsättningar för välplanerade och brett förankrade projekt med ungdomar som målgrupp 
i den kommande programperioden. Arbetet ska ske med fem olika inriktningar:  
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Lära av tidigare framgångsrika projekt och verksamheter. Projektet kommer att arbeta med föreläsningar, studieresor och 
auskultation för att sprida kunskap om vad som har fungerat i tidigare och pågående satsningar riktade till ungdomar i 
utanförskap.  
 
Bredda kretsen av intressenter och aktörer som i framtiden kommer att finnas med i socialfondsfinansierad verksamhet. 
Projektet ska arbeta med att mobilisera och intressera aktörer som tidigare inte varit involverade i socialfondsprojekt. 
Satsningen omfattar kommuner och myndigheter som inte varit involverade tidigare men också nya verksamhetsgrenar och 
yrkesgrupper. Syftet med detta är att nå ut till nya målgrupper av ungdomar och att skapa multikompetenta team i de satsningar 
som görs framöver.  
 
Bilda kluster av aktörer kring olika problemområden med ungdomar som målgrupp. Syftet med dessa kluster är att det ska 
finnas en färdig grupp att vända sig till när utlysningar blir aktuella. Vår förhoppning är också att klustergrupperna ska arbeta 
fram förankrade halvfärdiga projektidéer under förstudien så att ansökningsprocessen blir smidig när väl utlysningen kommer. 
Dessa kluster kommer att fungera som utgångspunkter till gemensamma prioriteringsområden hos alla relevanta aktörer utifrån 
specifika faktorer och behov. Exempel på dessa gemensamma prioriteringsområden är ungdomar med aktivitetsersättning, 
ungdomar med ANDTS-problematiken, ungdomar som hamnat i kriminalitet och så vidare.    
 
Utbilda framtida projektpersonal i olika arbetsmetoder. Projektet kommer att inhandla ett antal kurser dit samarbetsparterna får 
anmäla personal som arbetar eller framöver kommer att arbeta i ESF-finansierade projekt. Vilka utbildningar som ska inhandlas 
kommer att avgöras i samråd med samarbetsparterna. Exempel på tänkbara kurser är. 7-20-metoden och Supported 
employment.   
 
Ta fram strategier kring hur vi får en ökad målgruppsmedverkan i planering och genomförande av framtida projekt. Vi måste bli 
bättre på att ta tillvara kunskapen från de vi ska arbeta med, dom är dom främsta experterna på området. Om vi planerar 
projekten tillsammans med den tänkta målgruppen skapar vi insatser som bygger på en mer relevant behovsanalys än att bara 
utgå från statistik och tidigare erfarenheter. Första steget för att få fram en sådan strategi är att utbilda personal i 
tjänstedesignmetoden.  
 
I enlighet med regeringens reformprogram för minskad segregation år 2017–2025 som visar att det finns klyftor i samhället 
bidrar vi till att uppnå målet för den statliga ungdomspolitiken som säger att ”alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Målet presenteras i regeringens ungdomspolitiska proposition Med 
fokus på unga (2013/14:191). Där understryks betydelsen av goda uppväxtvillkor och ungdomstidens betydelse för utveckling 
och etablering i vuxenlivet. Under ungdomstiden skapas förutsättningar för trygghet och aktivt deltagande i de demokratiska 
processerna, i arbetsliv och utbildning samt i samhället i stort (prop. 2013/14:191).   
 
Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för bättre förankrade och bättre planerade projekt där flera olika myndigheter, och 
förhoppningsvis även arbetsgivare och föreningslivet, ingår. På detta sätt skapar vi insatser som kan möta upp ungdomarnas 
hela livssituation.

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och 
planeringsfas och genomförandefas.
Projektets målgrupp är anställda och politiker som arbetar med rehabiliteringsfrågor hos de myndigheter som är 
samordningsförbundets ägare. I detaljplaneringen av projektet kommer vi ta hjälp av tjänstemän och politiker i de olika nätverk 
som samordningsförbundet verkar genom.   
 
1. LSG. Det finns sex Lokala samverkansgrupper i länet. Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping, Oxelösund, Trosa-Gnesta och Flen-
Katrineholm-Vingåker. Samverkansgrupperna bemannas av chefer från kommunerna, Regionen, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. I alla inriktningsplaner som varje respektive LSG tar fram årligen har ungdomar lyfts fram som en särskild 
prioriterad grupp.   
 
2. Nätverket för projektledare i ESF-projekt  
 
3. VIS-gruppen som är ett nätverk för vuxenutbildningschefer i länet.  
 
4. MISAM  (Myndigheter i samverkan) är ett operativt nätverk på handläggarnivå som sedan 2016 har funnits i kommunerna 
Eskilstuna och Strängnäs. Handläggare/kuratorer och vårdpersonal från kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
samt vården träffas kontinuerligt för informationsutbyte och ömsesidigt stöd i hantering av enskilda ärenden där ungdomar (16 – 
30 år) med särskilda behov är målgrupp.  
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5. IntrStrat (nätverk med länets alla integrationstrateger och utvecklare samt länsstyrelsen) arbetar lösningsfokuserat för att ta 
fram relevant analys samt utforma och upprätthålla gemensamma insatser inom integration. Projektet “Miljövärdar och boskolor” 
med miljöaspekt och bostadsintegration i fokus ingår också i nätverket. Samordningsförbundet RAR deltar i nätverkets planering 
och uppföljning.   
 
….......................

Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska 
anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet?

Riskanalys

Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni 
tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk Åtgärd
Coronapandemin fortsätter och gör det omöjligt att hålla 
nätverksträffar

Gå över till Digitala möten istället

De geografiska avstånde i länet försvårar arbetet med bilda 
kluster över kommungränserna. Parterna prioriterar bort pga 
restider

Låta parter med långa resavstånd delta digitalt

Svårt att hitta ungdomar som vill ställa upp på 
fokusgruppsintervjuer

Ta reda på ungdomarnas åsikter via enkäter istället

Svårt att få tjänstemän i kommunerna och regionen att prioritera 
arbetet i förstudien

Bearbeta politiker och högre chefer i berörda organisationer 
om vikten av att vara med i förstudien

Mål
Förväntande resultat och effekter av projektet.

I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på 
individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?
Individnivå  
 
100 tjänstemän/politiker har fått ökad kunskap om möjligheten att använda socialfondsmedel för att arbeta med 
utvecklingsfrågor.  
 
30 tjänstemän/politiker som tidigare helt saknat kunskap om socialfonden har fått kunskap om möjligheten att använda 
socialfondsmedel för att utveckla den verksamhet man verkar i.  
 
30 framtida projektmedarbetare har fått utbildning i någon arbetsmetod som är användbar i framtida projekt med ungdomar som 
målgrupp.  
 
Organisationsnivå  
 
Kopplat till olika målgrupper och problemområden har tre organisationskluster/multikompetenta team bildats. Teamen består av 
tjänstemän från olika myndigheter som berörs av det specifika problem man vill lösa och syftet är att arbeta med förberedelser 
inför en kommande gemensam ESF-ansökan. Förändringar på organisationsnivå handlar om att projektet kommer att påverka 
de myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med målgruppen till att införa väl fungerande metoder och modeller 
för hur man arbetar med denna målgrupp. Samverkan över myndighetsgränserna samt mellan myndigheterna och det civila 
samhället förbättras genom återkommande och kvalitativa kontakter under projektet. Genom organisationernas gemensamma 
lärande och samverkan, med varaktigt integrerade horisontella perspektiven, kan unga kvinnor och män få ett bättre bemötande.
 
Projektnivå  
 
Tre halvfärdiga projektidéer har arbetats fram av de multikompetenta teamen. Projektidéerna har också förankrats i respektive 
linjeorganisation. Förstudien ska leda till en bättre beredskap i att kunna möta och bemöta könsrelaterade problem, 
tillgänglighetsfrågor samt diskriminering som kan uppstå så att den goda tilliten och relationerna upprättas och finns kvar.   
 
En strategi för brukarmedverkan i framtida planering och genomförande har arbetats fram.
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Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare 
av projektresultat? Ange metod och tidplan
Vi ska arbeta mednätverksbyggande och kunskapsspridning om tidigare lyckade satsningar till gamla och nytillkomna 
samarbetsparter. Genom detta hoppas vi väcka intresse för att bilda myndighetsövergripande kluster som arbetar fram 
gemensamma satsningar för ungdomar i länet. Genom utbildning i tjänstedesign kommer personal som arbetar med 
projektplanering bli bättre på att involvera målgruppen ungdomar i planering och genomförande av ESF-projekt. Mottagare av 
resultat är primärt våra samverkande myndigheter som kontinuerligt genom förstudien uppmärksammas på den potential som 
finns i målgruppen och vikten av att samverka kring den. Sekundär mottagare är unga kvinnor och män som på sikt får bättre 
bemötande och mer effektiva insatser anpassade till deras specifika behov och önskemål.

Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.
Genom självskattningsfrågor till de personer som medverkat i förstudien kommer vi mäta i vilken mån förstudien har bidragit till 
att länets organisationer blivit bättre förberedda på att genomföra välplanerade och välförankrade projekt i kommande 
programperiod. Resultaten från de myndighetsövergripande ansökningsgrupperna/kluster kommer löpande beskrivas och 
rapporteras mot projektets styrgrupp.

Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering.
Följande kommer att mätas:  
 
Antal personer som tidigare var ovetande men nu fått kunskap om Europeiska socialfondens möjligheter. Redovisas i slutrapport
 
Antal personer som fått ökad kunskap om Socialfondens möjligheter. Redovisas i slutrapport  
 
Antal nytillkomna organisationer som ämnar vara med i framtida projektsatsningar. Redovisas i slutrapport.  
 
Beskrivning av de projektidéer som framtagits. Redovisas i slutrapport.  
 
Beskrivning av vilka roller de nytillkomna organisationerna kommer att ha i framtida projektsatsningar. Redovisas i slutrapport  
 
Strategi för deltagarmedverkan i projektplanering och projektgenomförande har tagit fram. Redovisas i slutrapport.

Integrerat arbete

Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning?

Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)?
Miljöaspekten kommer att beaktas under hela projektets gång. I möjligaste mån kommer vi att välja miljövänliga varor och 
tjänster, till exempel ekologisk fika och el-bilar vid transport. Hållbar ekologisk utveckling kommer att vara en viktig aspekt i alla 
insatser som projektmedel resulterar i. Bland annat kommer ett länsövergripande projekt “Miljövärdar och boskolor”, med målet 
att personer med utländsk bakgrund ökar sin miljömedvetenhet, att knytas till förstudien för ömsesidig kunkapsöverföring.

Transnationellt samarbete

Gemensamt ramverk

Östersjösamarbete

Andra former för transnationellt samarbete
Inga planer på transnationell verksamhet i dagsläget.

Resursplanering

Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden?

Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni 
kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan.
Förbundets egen personal ska genomföra förstudien förutom detta tillkommer kostnader för studieresor, seminariekostnader och 
utbildningsinsatser.

Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?
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Samordningsförbundet har arbetat med ESF-projekt sedan 2012. Förbundet ägs av och arbetar tillsamman med 4 myndigheter i 
länet, Kommunerna, AF, FK och Regionen. Genom detta har vi ett stort kontaktnät av tjänstemän och politiker vars 
kompetensområde är relevant med socialfondens syfte och mål. Förbundet har i dagsläget 5 anställda varav 4 arbetar helt eller 
delvis med insatser relaterade till socialfonden.

Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?
Utbildning i tjänstedesign och andra personalutbildningar utifrån samarbetsparternas behov och önskemål.

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och 
samverkanspartner? 
Till förstudien kopplas in redan i uppstarten de samverkande myndigheternas egna jämställdhets-, folkhälso- samt 
integrationsstrateger och utvecklare. De berörda parterna erbjuds utbildning och handledning i inledningsskedet så att de kan 
hantera frågorna på ett bra sätt. Utbildning och handledning tas fram av experter från vår egen organisation samt nätverket 
IntrStrat, Region Sörmland och Länsstyrelsen. Flera utbildningsinsatser i jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 
kommer att erbjudas inom ramen för förstudien.

Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? 
Förbundets egna personal kommer att sköta uppföljning och utvärdering, inga ytterligare resurser kommer behövas.

Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv 
finns med i utvärderingens alla delar?
Ingen utvärderare i detta projekt

Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska 
Regionalfonden

Statsstöd

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk 
verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under 
innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.

Ja Nej Nej, Vi är en myndighet

Typ av stöd Finansiär Summa

Annan finansiering

Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller 
kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Typ av stöd Finansiär Summa

Kommer projektet generera intäkter?
Ja Nej

Upphandling och kostnadseffektivitet

Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU Annat

Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås: 
Genom att följa förbundets upphandlingspolicy

Moms i projektet

Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?
Ja Nej Diversifierad
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Medfinansiering

Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid 
medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges.
Ingen medfinansiering krävs

Lista över medfinansiärer

Kompetensutveckling

Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser.

Samverkansaktörer

Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.

Sammanfattning av projektet på svenska

Förstudien ska arbeta med att skapa förutsättningar för välplanerade och brett förankrade projekt med ungdomar som målgrupp 
i den kommande programperioden. Arbetet ska ske med fem olika inriktningar:  
 
1. Lära av tidigare framgångsrika projekt och verksamheter. Projektet kommer att arbeta med föreläsningar, studieresor och 
auskultation för att sprida kunskap om vad som har fungerat i tidigare och pågående satsningar riktade till ungdomar i 
utanförskap.  
 
2. Bredda kretsen av intressenter och aktörer som i framtiden kommer att finnas med i socialfondsfinansierad verksamhet. 
Projektet ska arbeta med att mobilisera och intressera aktörer som tidigare inte varit involverade i socialfondsprojekt. 
Satsningen omfattar kommuner och myndigheter som inte varit involverade tidigare men också nya verksamhetsgrenar och 
yrkesgrupper. Syftet med detta är att nå ut till nya målgrupper av ungdomar och att skapa multikompetenta team i de satsningar 
som görs framöver.  
 
3. Bilda kluster av aktörer kring olika problemområden med ungdomar som målgrupp. Syftet med dessa kluster är att det ska 
finnas en färdig grupp att vända sig till när utlysningar blir aktuella. Vår förhoppning är också att klustergrupperna ska arbeta 
fram förankrade halvfärdiga projektidéer under förstudien så att ansökningsprocessen blir smidig när väl utlysningen kommer.  
 
4. Utbilda framtida projektpersonal i olika arbetsmetoder. Projektet kommer att inhandla ett antal kurser dit samarbetsparterna 
får anmäla personal som arbetar eller framöver kommer att arbeta i ESF-finansierade projekt. Vilka utbildningar som ska 
inhandlas kommer att avgöras i samråd med samarbetsparterna. Exempel på tänkbara kurser är. 7-20-metoden och Supported 
employment.   
 
5. Ta fram strategier kring hur vi får en ökad målgruppsmedverkan i planering och genomförande av framtida projekt. Vi måste 
bli bättre på att ta tillvara kunskapen från de vi ska arbeta med, dom är dom främsta experterna på området. Första steget för att 
få fram en sådan strategi är att utbilda personal i tjänstedesignmetoden.

Sammanfattning av projektet på engelska

The feasibility study will work to create conditions for well-planned and broad-based projects with young people as the target 
group in the coming program period. The work will take place with five different orientations:   
 
1.Learning from previously successful projects and activities. The project will work with lectures, study trips and auscultation to 
spread knowledge about what has worked in previous and ongoing initiatives aimed at young people in exclusion.   
 
  
 
2. Broaden the circle of stakeholders and actors who in the future will be involved in social fund-financed activities. The project 
will work to mobilize and interest actors who have not previously been involved in social fund projects. The initiative covers 
municipalities and authorities that have not been involved before, but also new branches of activity and professional groups. The 
purpose of this is to reach new target groups of young people and to create multi-competent teams in the investments that are 
made in the future.   
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3. Form clusters of actors around different problem areas with young people as the target group. The purpose of these clusters 
is that there should be a ready-made group to turn to when announcements become relevant. Our hope is also that the cluster 
groups will work out anchored semi-finished project ideas during the feasibility study so that the application process will be 
smooth once the call comes.  
 
  
 
 4. Train future project staff in different working methods. The project will purchase a number of courses where the partners may 
register staff who work or will in future work in ESF-funded projects. The training to be purchased will be decided in consultation 
with the partners. Examples of possible courses are. The 7-20 method and Supported employment.  
 
  
 
5.  Develop strategies for how we get increased target group participation in the planning and implementation of future projects. 
We must become better at utilizing the knowledge from those we are to work with, they are the foremost experts in the field. The 
first step in developing such a strategy is to train staff in the service design method.

Budgetöversikt

Resurser i projektet Belopp
Kostnader socialfonden 399 697 kr
Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF) 0 kr
Summa kostnader 399 697 kr
Avgår kontant medfinansiering 0 kr
ESF-stöd 399 697 kr
Offentligt bidrag i annat än pengar 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Offentligt kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Offentligt kontanta medel från projektägaren 0 kr
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Summa offentlig och privat medfinansiering 0 kr

Summa total finansiering 399 697 kr
ESF-stöd 100,00 %
Budgeterad medfinansiering från projektet 0,00 %
Krav på medfinansiering från projektet enligt utlysningen: 0,00 %

Kostnader
Kostnader socialfonden (Analys- och planeringsfas) 0 kr
Personal 0 kr
Externa tjänster 0 kr
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Resor och logi 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader socialfonden (Genomförandefas) 399 697 kr
Personal 0 kr
Externa tjänster 399 697 kr
Resor och logi 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader regionalfondskaraktär 0 kr
Personal 0 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Lokaler och administration 0 kr
Investeringar och utrustning 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr

Offentlig medfinansiering
Offentligt bidrag i annat än pengar 0 kr
Personal 0 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Deltagarersättning 0 kr
Etableringsersättning 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta offentliga medel 0 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 0 kr
Egeninsats 0 kr

Privat medfinansiering
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Personal 0 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
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Ungas mobilitet 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta privata medel 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Egeninsats 0 kr
Egeninsats enligt gruppundantagsförordning 0 kr


