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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL 
PROGRAMME (ARTICLE 50(2) AND 111(3)(A) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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3. IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

3.1. Overview of the implementation

ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, 
significant problems and steps taken to address these problems

1 Programområde 1 
Kompetensförsörjning

2 Programområde 2 Ökade 
övergångar till arbete

3 Programområde 3 
Sysselsättningsinitiativet 
för unga

Nationellt mål 3.1: Öka sysselsättningen och deltagande i utbildning hos unga (15-24 år) 
arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.

Förväntade resultat för programområde 3, regionala och nationella medel

•Ökad sysselsättning och deltagande i utbildning bland unga, särskilt bland de som löper störst 
risk för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem.

•Minskad inaktivitet bland arbetslösa unga kvinnor och män, framförallt de unga som är inaktiva.

•Ökat antal företag som startas av unga som varken arbetar eller studerar (ej prioriterat för 
satsningen med nationella medel) 

Implementeringen av Sysselsättningsinitiativet för unga (i fortsättningen benämnt YEI) i Sverige 
påbörjades 1 september 2014 i samband med att Arbetsförmedlingen beviljades stöd för att starta 
den del av YEI i Sverige som i det nationella Socialfondsprogrammet 2014-2020 adresserats 
nationellt. 

En snabb implementering av YEI skedde i samband med att projektet var beslutat, men med en 
fortsatt successiv ökad implementering därefter, Den snabba implementeringen har stöttats av att 
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ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, 
significant problems and steps taken to address these problems

YEI kunnat nyttjas till en direkt resursförstärkning av Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet 
samt genom att en tät dialog förts mellan Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet i alla delar 
av projektet. 

En snabb implementering av YEI innebar samtidigt utmaningar kopplade till att insatser 
påbörjades innan det nationella programmet för Socialfonden 2014-2020 var beslutat, innan 
förordningar fanns framtagna, innan Svenska ESF-rådets förvaltningssystem var klart samt innan 
mallar och underlag fanns. Detta har fått lösas genom ökade insatser för såväl förvaltande 
myndighet som för projektägaren.

4 Programområde 4 
Tekniskt stöd
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3.2. Common and programme specific indicators (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Priority axes other than technical assistance

Priority axis 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investment Priority 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Table 2A : Common result indicators for ESF (by priority axis, investment priority, and by category of region). Data on all common ESF result 
indicators (with and without target) shall be reported broken down by gender. For a Technical Assistance priority axis only those common 
indicators shall be reported for which a target has been set

ID Indicator Category of region Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women
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Priority axis 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investment Priority 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Table 2B : Result indicators for the YEI by priority axis or part of priority axis (Article 19(3), Annex I and II of the ESF Regulation)

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CR01 arbetslösa deltagare som fullföljer en insats som får 
stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Ratio 83,00% % % 153,00 77,00 76,00 0,22% 77,00 76,00

CR02 arbetslösa deltagare som erbjuds anställning, fortsatt 
utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad 
åtgärd

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Ratio 19,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR03 arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Ratio 19,00% % % 104,00 52,00 52,00 0,65% 52,00 52,00

CR04 långtidsarbetslösa deltagare som fullföljer en insats 
som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

CO02 långtidsarbetslösa Ratio 83,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 långtidsarbetslösa deltagare som erbjuds anställning, 
fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik efter 
avslutad åtgärd

CO02 långtidsarbetslösa Ratio 18,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 långtidsarbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

CO02 långtidsarbetslösa Ratio 18,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 icke-förvärvsarbetande deltagare som inte studerar 
och som fullföljer en insats som får stöd från 
sysselsättningsinitiativet för unga

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

Ratio 84,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CR08 icke-förvärvsarbetande deltagare som inte studerar 
och som erbjuds anställning, fortsatt utbildning, 
lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

Ratio 20,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 icke-förvärvsarbetande och icke-studerande 
deltagare som studerar, får en kvalifikation eller 
deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagare, 
efter avslutad åtgärd

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

Ratio 20,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR10 deltagare i fortsatt utbildning, utbildningsprogram 
som leder till ett utbildningsbevis, en 
lärlingsutbildning eller praktiktjänstgöring inom sex 
månader efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år Ratio 15,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR11 deltagare som har anställning inom sex månader 
efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år Ratio 33,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR12 deltagare som är egenföretagare inom sex månader 
efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år Ratio 1,10% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter 
avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, 
erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 
sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SV 8  SV

ID Indicator Common output indicator 
used as basis for target 
setting

Measurement 
Unit for 
baseline and 
target

Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priority axis 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investment Priority 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Table 2C : Programme specific result indicators for ESF and YEI

ID Indicator Category of 
region

Common output 
indicator used as basis 
for target setting

Measurement Unit for 
baseline and target

Target value (2023) Achievement ratio 2014

Cumulative Annual total Qualitative

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

CO01 Arbetslösa, 
inklusive 
långtidsarbetslösa

Number 11,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priority axis 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investment Priority 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Table 4A : Common output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa 841,00 501,00 340,00 501,00 340,00

CO02 långtidsarbetslösa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år 841,00 501,00 340,00 501,00 340,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

79,00 75,00 4,00 75,00 4,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

673,00 405,00 268,00 405,00 268,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) 45,00 21,00 24,00 21,00 24,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

250,00 149,00 101,00 149,00 101,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har försörjningsansvar för 
barn

19,00 7,00 12,00 7,00 12,00
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ID Indicator Category of region Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Men Women

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

7,00 1,00 6,00 1,00 6,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som 
romer)

253,00 146,00 107,00 146,00 107,00

CO16 personer med funktionsnedsättning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden 13,00 9,00 4,00 9,00 4,00

Grand total of participants 847,00 504,00 343,00 504,00 343,00
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Priority axis 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investment Priority 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Table 4B: Programme specific output indicators for the ESF and YEI

ID Indicator Category of region Measurement unit Target value (2023) Cumulative value Achievement ratio 2014

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women

PS12 Deltagare under 25 år Antal 20 000,00 841,00 501,00 340,00 4,21% 841,00 501,00 340,00
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3.4. Financial data (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Financial information at priority axis and programme level

Priority 
axis

Fund Category of 
region

Calculation 
basis

Total fund Co-financing 
rate

Total eligible 
cost of 

operations 
selected for 

support

Proportion 
of the total 
allocation 

covered with 
selected 

operations

Public eligible 
cost of operations 
selected for 
support

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneiciaries to the 
managing authority

Proportion 
of the total 
allocation 
covered by 
eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries

Number 
of 
operations 
selected

Total elegible 
expenditure 
incured and 
paid by 
beneficiaries 
and certified to 
the 
Commission 
by 31/12/2018

Total elegible 
expenditure 
incured and paid 
by beneficiaries 
by 31/12/2023 
and certified to 
the Commissiion

1 ESF Mer utvecklade Total 413 661 908,00 50,00 0,00% 0,00%

2 ESF Mer utvecklade Total 965 211 118,00 50,00 0,00% 0,00%

3 Syssel
sättnin
gsiniti
ativet 
för 
unga

Total 132 489 288,00 66,67 1 833 268,00 1,38% 1 833 268,00 458 897,00 0,35% 1

4 ESF Mer utvecklade Total 64 813 558,00 50,00 0,00% 0,00%

Total ESF Mer 
utvecklade

1 443 686 584,0
0

50,00 0,00% 0,00%

Total Syssel
sättni
ngsini
tiative
t för 
unga

132 489 288,00 66,67 1 833 268,00 1,38% 1 833 268,00 458 897,00 0,35% 1

Grand 
total

1 576 175 872,0
0

51,40 1 833 268,00 0,12% 1 833 268,00 458 897,00 0,03% 1



SV 54  SV

Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund (Article 112(1) 
and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

Priority axis Characteristics of expenditure Categorisation dimensions Financial data

Fund Category of 
region

Intervention 
field

Form of finance Territorial 
dimension

Territorial 
delivery 

mechanism

Thematic 
objective 

dimension

ESF secondary 
theme

Economic 
dimension

Location 
dimension

Total elegible 
cost of 

operations 
selected for 

support

Public elegible 
cost of 

operations 
selected for 

support

Total elegibile 
expenditure 
declared by 

beneficiaries to 
the managing 

authority

Number of 
operations 

selected

1 ESF Mer utvecklade

2 ESF Mer utvecklade

3 Sysselsättningsin
itiativet för unga

103 01 07 07 08 01 1 833 268,00 1 833 268,00 458 897,00 1

4 ESF Mer utvecklade
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4.  SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS

Synthesis of the findings of all evaluations of the programme that have become available 
during the previous financial year, with reference of name and reference period of the 
evaluation reports used

Inga utvärderingar har genomförts under 2014



SV 58  SV

5. INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE YOUTH 
EMPLOYMENT INITIATIVE, WHERE APPLICABLE

I april 2014 gavs Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen uppdraget att starta den 
del av YEI som ska fördelas med nationella medel. Mobilisering och ett förberedande 
arbete startade direkt efter att uppdraget getts. Nivån på anslaget för Socialfonden 
gjorde det inte möjligt att genomföra YEI I slutet av juni 2014 lämnade därför 
Arbetsförmedlingen en konsekvensbeskrivning av vad begränsningen av tillgängliga 
medel skulle medföra. I juli 2014 inkom Arbetsförmedlingen med en ansökan till 
Svenska ESF-rådet för att kunna starta sin verksamhet inom YEI. Ansökan bereddes av 
Svenska ESF-rådet och beslut om godkännande fattades, varvid projektet kunde starta 1 
september 2014. . Med hänsyn till att det nationella programmet för Socialfonden 2014-
2020 ej var beslutat vid tidpunkten för projektstart, att förordningar ej fanns framtagna, 
att Svenska ESF-rådets förvaltningssystem ej var klart samt att ytterligare mallar och 
underlag ej fanns vid denna tidpunkt, fattades projektbeslut om sju månader. Detta med 
ambition om att en ny ansökan skulle inkomma för beslut om en direkt fortsättning när 
de första sju månaderna passerats. En månad efter projektstart hade 40 personer 
rekryterats och arbetade i projektet samt att 300 deltagare fanns inskrivna, d.v.s. en 
mycket snabb implementering av YEI skedde i samband med att projektet var beslutat. 
En successiv ökad implementering har därefter skett med en utökad personalstyrka och 
fler och fler deltagare som skrivits in i projektet. Det som har stöttat en snabb 
implementering av YEI i Sverige är att denna del av YEI kunnat nyttjas till en direkt 
resursförstärkning av Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet, d.v.s. 
Arbetsförmedlingens organisaton, lokaler och arbetssätt har till stora delar kunnat 
nyttjas. Men lika viktigt som stöttat en snabb implementering av YEI i Sverige har varit 
den täta dialog och samarbete som skett mellan Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-
rådet i alla delar av projektet. Implementeringen av YEI bedöms hittills ha förstärkt den 
sedan tidigare implementeringen av Ungdomsgarantin i Sverige genom 
resursförstärkning. Resursförstärkningen består dels av ökad personaltäthet tillika ökade 
insatser för varje deltagare, dels av breddning av målgruppen där man kunnat gå in med 
tidigare insatser än ordinarie garanti, men också genom ökade insatser gentemot 
arbetsgivare.
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6. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND 
MEASURES TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken

Implementeringen av YEI i Sverige har inneburit många utmaningar och svårigheter. En 
av svårigheterna har varit att budskapet om en snabb implementering av YEI försvårats 
anslagsnivån för socialfonden och vidare att de osäkerheter som fanns under hösten 
2014 kring riksdagens behandling av budgeten för 2015 har präglat genomförandet i och 
med att planeringsförutsättningarna skiftat. Detta eftersom en ökad implementeringstakt 
kräver långsiktig planering med hänsyn till att det bl.a. förutsätter nya 
rekryteringsprocesser. En ytterligare svårighet har varit att starta en implementering 
innan övriga Socialfondsprogrammet startar. Detta eftersom det krävt till stora delar 
manuell hantering för såväl förvaltande myndighet som för projektgenomföraren samt 
att det har krävt framtagande av tillfälliga underlag för i stort sett samtliga av 
förvaltningens alla delar, specifika endast för denna inledande del av YEI.

cedin
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7.SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN (artikel 50.9 i förordning (EU) 
nr 1303/2013)1  
I februari 2013 beslutade Europeiska rådet att utforma ett särskilt sysselsättningsinitiativ 
för unga (YEI) för att öka det befintliga ekonomiska stödet från EU till de regioner och 
enskilda personer som har drabbats hårdast när det gäller ungdomsarbetslöshet och 
inaktivitet. Syftet med sysselsättningsinitiativet för unga är att ge ekonomiskt stöd till de 
regioner där ungdomsarbetslösheten översteg 25 procent under 2012 och för de 
medlemsstater där ungdomsarbetslösheten steg med mer än 30 procent under 2012. 
Initiativet förstärker det stöd som ges av Europeiska socialfonden för genomförandet av 
åtgärderna inom ungdomssysselsättning och förstärker alltså den i Sverige, 
implementerade ungdomsgarantin. Insatser som stöds är de som är direkt riktade till 
individer. Därmed stöds inte insatser som är riktade till strukturer eller system. 

I Sverige genomförs YEI i dess helhet genom ett särskilt programområde inom det 
nationella Socialfondsprogrammet, Programområde 3. Detta programområde består 
enbart av det särskilda anslaget för initiativet och motsvarande ESF-medel. I Sverige 
omfattas regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige samt Mellersta Norrland av stödet. 

Hälften av medlen i Programområde 3 tilldelas på nationell nivå och kan bara sökas av 
Arbetsförmedlingen medan resterande medel tilldelas på regional nivå. Samtliga 
satsningar inom programområde 3 (d.v.s. även de som sker genom de nationellt tilldelade 
medlen) får endast omfatta de tre regioner som nämnts ovan. 

Nationella delen 
Sverige startade sina insatser inom YEI i september 2014 genom att Arbetsförmedlingen 
beviljades stöd för den nationella delen av programområdet. Den nationella delen av 
svenska YEI består således endast av en satsning, vilken helt och hållet genomförs av 
Arbetsförmedlingen som en resursförstärkning till deras ordinarie verksamhet. 
Resursförstärkningen består dels av ökad personal, tillika ökade insatser för varje 
deltagare, dels av breddning av målgruppen, men också ökade insatser gentemot 
arbetsgivare. 

Målgruppen i den nationella satsningen av YEI är unga kvinnor och män 16 – 24 år som 
bedöms vara matchningsbara. Deltagarna är framförallt de som ingår i Jobb- och 
utvecklingsgarantin (Arbetsförmedlingens inledande åtgärd för ungdomar, vilken träder 

                                                 
1  Strukturerade uppgifter krävs för rapporten om sysselsättningsinitiativet för 
unga som ska lämnas in i april 2015 i enlighet med artikel 19.3 i och bilaga II till förordning 
(EU) nr 1304/2013. 



 

 

 

2 (2)  

   

ikraft efter 90 dagars arbetslöshet), men även nyarbetslösa (ett till nittio dagars arbetslösa) 
kan ta del av insatserna. 

Projektet medför i huvudsak insatser i form av individuell coachning och stöd, förstärkt 
arbete gentemot potentiella arbetsgivare/arbetsplatser samt genomförande eller ordnande 
av resor till olika event såsom jobbmässor. Även samarbete med Eures förekommer. 
Gemensamt för insatserna är att de ska syfta till att öka aktivitetsnivån för målgruppen 
och att personalen fokuserar ett gemensamt matchningsarbete. Målen är att öka andelen 
unga som kommer ut i praktik, arbete, yrkesintroduktion och utbildning. 

Regionala delen 
Medan den nationella satsningen riktar sig till unga som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen kommer insatser för de yngre deltagarna inom målgruppen samt 
insatser kopplade till det kommunala aktivitetsansvaret i första hand ske inom ramen för 
de regionala satsningarna. Samverkan mellan den nationella och de regionala satsningarna 
ska emellertid eftersträvas. 

Regionala satsningar inom YEI kommer att ske genom öppna utlysningar i respektive 
region och påbörjas under första delen av 2015. 
 




