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POA2: Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13 - 16 år att 
välja rätt utbildning till gymnasiet.

Utlysningsspecifika förutsättningar: Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningen 
kan komma att avbrytas. Detta beror bland annat på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt 
Sveriges program inom Europeiska socialfonden plus och att regeringen ännu inte beslutat om ny 
svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka om stöd ska 
öppna är, bland annat, att programmet godkänns och att en förordning beslutas.

I utlysningstexten görs hänvisningar till bifogade beslutsvillkor. Eftersom den svenska 
fondgemensamma förordningen ej är beslutad finns dessa beslutsvillkor i nuläget inte bifogade 
men de kommer att finnas tillgängliga när Svenska ESF-rådet öppnar upp för möjligheten att 
ansöka om stöd

Utlyst belopp: 90 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01 

Utlysningens slutdatum: 2022-10-03 

Notera att utlysningen stänger klockan 16:00 sista ansökningsdagen. Svenska ESF-rådet kan efter 
denna tidpunkt endast begära in de kompletteringar eller förtydliganden som behövs för att 
kunna fatta ett beslut.

Region: Norra Mellansverige

Geografiskt område: Projekten inom denna utlysning ska bedrivas i Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län.

Programområde
Denna utlysning är inom POA2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för 
alla. Inom POA2 kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom 
eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet 
samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska 
avse insatser på individnivå, för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer. 
Inom specifikt mål h) är det möjligt att genomföra insatser i såväl större som mindre projekt. 
Insatser kan stödja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. 

Medfinansiering från projektet: 40 %

Projektens tidigast möjliga startdatum: 2023-02-01

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr 

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle

Telefon: 020-33 33 90

Fax: 08-579 171 01

Webbplats: www.esf.se

[Här placeras tagline]
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Projektens senast möjliga startdatum: 2023-03-01

Projektens senast möjliga slutdatum: 2026-02-28

Beviljade projekt ska följa de relevanta beslutsvillkor som finns som bilaga till denna utlysning. 

Bakgrund
Utbildning är grundläggande för människors förmåga att klara sin egen försörjning. De val vi gör 
tidigt i livet kan komma att få stor betydelse för resten av livet. Regioner med låg 
utbildningsnivå har sämre förutsättningar att klara sig i det växande kunskapssamhället. 
Samtidigt har utbildningsnivån en stor påverkan på individen. Personer som saknar 
gymnasieutbildning löper bland annat högre risk för arbetslöshet och ohälsa. Det är därför viktigt
att ge kvinnor och män samma möjlighet att lära och utvecklas.
Slutförd utbildning är en viktig förutsättning för regional attraktivitet, utveckling och tillväxt. I 
Norra Mellansverige som helhet är det färre elever som går ur årskurs 9 med gymnasiebehörighet 
jämfört med hela landet. 
Sett till andelen elever som går ur grundskolan med gymnasiebehörighet och övergången till 
gymnasiet och vilka inriktningar flickor och pojkar väljer har man kommit fram till att skillnader 
mellan kvinnor och män etableras tidigt. Dessa skillnader följer med ut i arbetslivet och leder till
en arbetsmarknad med skev könsfördelning. Av den anledningen är det viktigt att stötta unga i 
att se olika framtida utvecklingsmöjligheter, och detta bör göras i så tidig ålder som möjligt.

Europeiska kommissionen delar upp regionerna i respektive medlemsland genom tre 
regionkategorier. Mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner på
nivån NUTS 2 (Nomenclature of territorial units for statistics). Norra Mellansverige är den enda 
regionen i Sverige som är klassificerad som en övergångsregion (lägre bruttoregionalprodukt, 
BRP, än snittet i EU) och får därför 60 % i medfinansiering av EU jämfört med övriga Sverige som 
endast får 40 %.  Detta för att få större förutsättningar till att arbeta med de utmaningar som 
finns i Norra Mellansverige.

Inriktning
Syftet med denna utlysning är att i tidigt och förebyggande arbete minska studieavbrott för 
ungdomar i åldern 13 – 16 år och ge stöd till insatser som leder till att elever får bättre 
förutsättningar att välja rätt gymnasieutbildning. 
Beviljade projekt ska i huvudsak syfta till att förebygga skolavhopp och motverka att individer 
hamnar i utanförskap.
Insatser i denna utlysning vänder sig till ungdomar som riskerar att inte klara övergång till 
gymnasieutbildning, till exempel de som har hög grad av frånvaro, motivationssvårigheter eller 
psykosociala svårigheter samt insatser för hela klasser

Målgruppen för utlysningen är unga kvinnor och män 13 – 16 år. 
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I projekt där deltagarersättning inte ligger med som medfinansiering krävs inte att deltagaren 
månatligen verifierar sin tid. Projektägare ska istället ta in underskrift av deltagare när denne 
påbörjar sitt deltagande.

Projekten kan drivas av en projektägare som driver eget projekt eller en projektägare som 
samordnar flera delprojekt. Det kan t ex vara offentlig sektor, idéburen sektor eller andra 
organisationer som har koppling till målgruppen.

Alla projekt som finansieras med socialfondsmedel ska i sin verksamhet integrera horisontella 
principer, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering utifrån det problem projekt ska 
hantera.

Beviljade projekt kan pågå som längst i 36 månader.

Förväntade resultat av projekten i utlysningen
Fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet
Fler elever väljer en gymnasieutbildning som leder till vidare studier eller arbete.
Ökad samverkan mellan skolan och fritid

För en långsiktig effekt, höjd utbildningsnivå, minskad arbetslöshet, fler i sysselsättning, minskat
utanförskap och mer jämlik arbetsmarknad

Socialfondens nationella urvalskriterier: 

I genomförandet av ESF+ finns fem urvalskriterier som samtliga projektansökningar ska svara upp
mot för att kunna bedömas som godkända av Svenska ESF-rådet. Huruvida stödsökande lever upp 
till urvalskriterierna eller inte bedöms utifrån svar som stödsökande ger i formuläret Ansökan om 
stöd. Urvalskriterierna är följande: 

1. Projektidén bygger på en tydlig och relevant problemanalys som leder fram till ett tydligt 
definierade problem. 
För att uppfylla kriteriet ska stödsökande ska definiera vilket problem projektet vill lösa. 
Stödsökande ska i sin problemanalys visa att projektet utgått från målgruppens och aktörernas 
behov. Det ska finnas en analys av problemets orsaker och dess konsekvenser. I problemanalysen 
ska utmaningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering identifieras. Det ska 
finnas en relevant analys av vilka aktörer som behöver delta i projektet för att kunna lösa 
projektets identifierade problem.  

2. Projektets mål ska ligga i linje med utlysningen, svara mot projektets definierade problem
och vara uppföljnings-/utvärderingsbara. 
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För att uppfylla kriteriet ska projektets mål ska ligga i linje med de mål som finns i utlysningen. 
Projektmålen ska vara uppföljningsbara.

Kravet på utvärderingsbarhet gäller för de ansökningar i utlysningar där det är obligatoriskt med 
projektutvärdering.  

Samtliga mål ska vara kopplade till ovanstående definierande problem. Målen ska även utgå från 
identifierade utmaningar kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

3. Projektet ska tillämpa eller utveckla en eller flera relevanta metoder och tillvägagångsätt.
För att uppfylla kriteriet ska de metoder och tillvägagångssätt som stödsökande planerar att 
tillämpa eller utveckla vara relevanta utifrån projektets problemanalys samt projektmålen. Det 
ska finnas en motivering till varför de aktuella metoderna och tillvägagångssätten valts, som 
bygger på forskning, omvärldsbevakning eller tidigare erfarenheter av metoden. 

Stödsökande ska beskriva på vilket sätt de valda metoderna och tillvägagångsätten förhåller sig 
till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

4. Projektorganisationen har kapacitet och relevant kompetens för att genomföra projektet. 
Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.
För att uppfylla kriteriet ska det finnas relevant kapacitet och kompetens tillgänglig för 
projektorganisationen. Det ska finnas en beskrivning av funktionerna som ska finnas i 
projektorganisationen (hos projektägare, deltagande aktörer och eventuella resurser som ska 
köpas in) och vilka kompetenser som krävs. Budgeten i sin helhet ska vara relevant och 
kostnadseffektiv i relation till projektets problemformulering och mål. Stödsökande ska ha 
ekonomisk och administrativ kapacitet att genomföra projektet.  

5. Projektet ska vara förankrat, ha ett säkrat ägarskap och tydlig strategi för tillvaratagande 
av resultat.
För att uppfylla kriteriet ska projektet vara förankrat (både hos projektägaren och hos 
eventuella deltagande aktörer) och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. 

Projektet ska ha en relevant styrgrupp. Projektet ska ha identifierat vilka aktörer som behöver 
vara med i projektet för att kunna lösa identifierade utmaningar och projektet ska vara förankrat
hos dessa. Observera att detta inte utgör ett krav på avtal eller utpekande av leverantörer av 
varor och tjänster.

Det ska finnas en tydlig strategi för hur projektets resultat, och lärdomarna av projektet, ska 
tillvaratas under och efter projektet.  

När Svenska ESF-rådet har gjort bedömningen vilka projekt som är godkända eller inte, utifrån 
urvalskriterierna ovan, kommer följande modell för poängsättning för de godkända projekten att 
användas:
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För att uppnå 1 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på antingen urvalskriteriet 1 eller 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 2 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 men 
bedöms inte i sin helhet som stark.

För att uppnå 3 poäng: Sökande har fått en extra poäng på urvalskriteriet 1 samt bedömas i sin 
helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- och 
behovsanalys, vald metod och definierade projektmål.

För att uppnå 4 poäng: Sökande har fått en extrapoäng på både urvalskriteriet 1 och 5 och 
bedömas i sin helhet som stark vilket innebär att det finns en tydlig koppling mellan problem- 
och behovsanalys, vald metod och definierade projektmål. 

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
De ansökningar som Svenska ESF-rådet bedömer som godkända kommer att skickas vidare för 
prioritering hos det regionala Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapen kommer 
att prioritera bland ansökningarna utifrån regionala prioriteringsgrunder.

Budget
Personal: 
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av projektpersonalens nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är 
obligatoriska. I denna utlysning använda enhetskostnader baserat på personalens funktion i 
projektet. 

Deltagare:
För att förenkla administrationen har Svenska ESF-rådet infört enhetskostnader vid budgetering 
och redovisning av deltagares nedlagda tid i projektet, enhetskostnaderna är obligatoriska.

Övriga kostnader:
Inom denna utlysning kommer en schablonsats på 40 % läggas till personalkostnaderna, schablon 
ska användas för att täcka övriga kostnader i projektet.

Transnationalitet 
Socialfondsprogrammet ESF+ 2021–2027 ska stödja satsningar på och koordinering av 
interregionala, gränsöverskridande och transnationella insatser där stödmottagarna finns i minst 
ett annat medlemsland. Programmet pekar på att transnationellt samarbete kan bidra till att 
effektivt lösa gemensamma utmaningar och användas som ett verktyg för innovation, lärande och
spridning av resultat. Tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater kan 
metoder utvecklas och system och policys förbättras inom relevanta politikområden. Programmet
betonar att transnationellt samarbete bidrar till att bygga ett gemensamt Europa genom att ge 
förutsättningar för sektors- och gränsöverskridande utbyte. Formerna för det transnationella 
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samarbetet i projekt kan variera från studiebesök, kunskapsutbyte, jobb-skuggning till 
gemensamma utvecklingsprojekt.

I Socialfondsprogrammet lyfts transnationellt samarbete inom ramen för EU:s strategi för 
Östersjöregionen fram. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett samarbete mellan EU:s länder 
runt Östersjön. Den antogs 2009 i syfte att möta gemensamma utmaningar som länderna i 
regionen står inför och där samarbete över gränserna är nödvändigt för att lösa 
gränsöverskridande problem som är svåra att lösa på egen hand. Strategin berör EU:s 
medlemsstater i regionen – norra Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige 
och Danmark. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka 
välståndet. Målet om ökat välstånd inbegriper en social dimension. Till strategin hör en 
handlingsplan som är indelad i fjorton policyområden. Projekt som bidrar till EU:s 
Östersjöstrategi är projekt med en tydlig makroregional påverkan som bidrar till att nå strategins
mål och som bidrar till genomförandet av en eller flera åtgärder i handlingsplanen för EU:s 
Östersjöstrategi. Kopplingen till strategins mål och åtgärder ska vara tydliga.

Läs mer om Östersjöstrategin och dess handlingsplan här:
balticsea-region-strategy.eu

Transnationellt samarbete kan användas som ett verktyg för att skapa och sprida innovation samt
lärande mellan socialfondsfinansierade projekt i olika länder och därmed bidra med lösningar på 
gränsöverskridande samhällsutmaningar. Genom det transnationella samarbetet utvecklas de 
nyskapande idéerna och de innovativa koncepten som är en förutsättning för social innovation. 

Projektutvärdering
Projekt har möjlighet att, utifrån sina egna kunskapsbehov, upphandla utvärdering till projektet.
Beroende på hur behovet ser ut kan utvärderingen ligga till grund för lärande både under 
projektgenomförandet och efter avslutat projekt. I de fall där en projektägare väljer att knyta 
en utvärdering till projektet görs en bedömning av projektets utvärderingsbarhet i syfte att säkra
att det finns förutsättningar för en utvärdering.

Även om projektet väljer att inte ha en utvärdering är det ett krav att projektet säkerställer att 
projektet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.

Klusterutvärdering
Utlysningen kommer att utvärderas samlat med hjälp av en klusterutvärdering som upphandlas 
av ESF-rådet. Klusterutvärderingar är en utvärderingsinsats som har fokus på att utvärdera 
gemensamma frågeställningar kopplade till en utlysning eller ett tema. För projektens del 
innebär en klusterutvärdering att tid behöver avsättas dels för att bistå utvärderaren med 
datainsamling, till exempel i form av intervjuer, dels för återföringsaktiviteter som utvärderaren
genomför tillsammans med Svenska ESF-rådet.

Den här utlysningen kommer vara del av en klusterutvärderingsinsats som samlar projekt från 
flera utlysningar med gemensamma förväntade resultat och effekter. Utvärderingen ska fokusera
på en aggregerad nivå, analysera måluppfyllelsen och resultaten utifrån olika målgrupper, 
insatser och geografiska områden samt utlysningarnas relevans och möjlighet att nå de 

https://balticsea-region-strategy.eu/
https://balticsea-region-strategy.eu/
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gemensamma förväntade effekterna.

Insatser inom Europeiska regionalfonden
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se.

Bilagor att bifoga ansökan om stöd
 Bekräftelse av ansökan

Bekräftelsebrevet är obligatoriskt att inkomma med för de projektägare som inte 
använder digital signering.

 Delegationsordning
Denna bilaga är obligatorisk för samtliga sökande.

 Inköpspolicy
Denna bilaga är obligatorisk för offentliga aktörer.

Bilagor till utlysningen

 Beslutsvillkor

Praktisk information
Vid frågor vänligen kontakta Maria Norgren, Regional samordnare på e-postadress 
maria.norgren@esf.se eller på telefonnummer 026-542672 och Lina Kraft, Regional Samordnare 
på e-postadress lina.kraft@esf.se eller på telefonnummer 026-542724

Svenska ESF-rådet kommer att bereda er ansökan om stöd. De ansökningar som bedöms som 
godkända kommer att poängsättas av Svenska ESF-rådet enligt ovan beskriven modell och 
därefter gå vidare till prioritering hos Strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapets 
prioriteringsmöte kommer att hållas den 14 december 2022. Därefter får stödsökande vars 
ansökningar gått vidare till prioritering ett avslagsbeslut eller ett bifallsbeslut.

Ansökan om stöd ska lämnas på Svenska ESF-rådets digitala ansökningsformulär i Projektrummet 
som nås på www.esf.se. Senast klockan 16:00 den dagen utlysningen stänger ska ansökan om 
stöd vara inskickad i Projektrummet. En ansökan som inkommer efter denna tidpunkt kan inte 
beviljas. Ansökningsformuläret ska vara komplett vilket innebär att samtliga fält ska vara ifyllda.
De obligatoriska bilagorna ovan ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd för att ansökan 
ska anses vara komplett. Undantaget är bekräftelse av ansökan, oavsett om den görs digitalt 
eller manuellt, som ska vara inskickad senast 24 timmar efter att utlysningen har stängt. Denna 
förlängda deadline när det gäller bekräftelsebrev beror på att det inte går att bekräfta ansökan 
innan den är inskickad i Projektrummet.
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Svenska ESF-rådet kommer att publicera information på www.esf.se när det gäller vilka projekt 
som beviljas medel.  
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