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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Utlysning för region Stockholm –
”Förstudier inom fem tematiska områden”

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor i denna utlysning till förstudieprojekt som ska
bedrivas i Stockholms län. Syfte med utlysningen är att finansiera förstudier som kan utgöra
underlag för utlysningar och projekt i kommande programperiod 2021–2027.
Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Ingen
medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en slutrapport har
inkommit och blivit godkänd.
Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i
Stockholms län. Den/de organisationer som tar fram förstudien ska ha för avsikt att äga eller
medverka i framtida socialfondsprojekt.
Utlysningen öppnar den 24 augusti och stänger den 29 oktober 2020.
Utlysningen stänger kl.16.00 den 29 oktober 2020.
Projekt kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den 31 mars 2021. Projekt kan pågå
som längst 9 månader. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om möjligheter för
förlängning av projekt.
Stödsökande rekommenderas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region
Stockholm för att stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.
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Bakgrund
Den Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre
jobb i Europa. Fonden verkar genom att finansiera projekt som på olika sätt kan förbättra
arbetsmarknaden och stärka näringslivet i medlemsländerna. Svenska ESF-rådet förvaltar
fonden på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet.
Finansieringen i Socialfonden styrs av sjuåriga fondprogram: en plan för hur pengarna ska
användas, med förbestämda mål och prioriteringar. Den nuvarande programperioden löper
mellan 2014 och 2020. Nuvarande programperiod börjar därmed närma sig sitt slut och
utvecklingsarbetet inför kommande programperiod har inletts. Denna utlysning med inriktning
på förstudier inför övergång till ESF+ 2021–2027 är en del i detta utvecklingsarbete.
Förstudier – en förberedelse inför ny programperiod, ESF+
Den 1 april 2020 överlämnande Svenska ESF-rådet ett förslag om nytt Socialfondsprogram
för perioden 2021–2027 till Arbetsmarknadsdepartementet. Regelverk och programförslag för
ESF+ är under förhandling.
ESF+ handlar liksom nuvarande program om att stärka individers ställning på
arbetsmarknaden, hjälpa dem till sysselsättning och minska deras risk att hamna i
arbetslöshet. Programmet fokuserar på anställda och arbetslösa individer. Insatser för att
genomföra det uppdraget kan handla både om aktiviteter som riktas direkt till individen och
insatser som bidrar till att utveckla samarbeten och strukturer för att hjälpa individer till arbete
eller stärka anställda på arbetsmarknaden.
Programmet för ESF+ är utformat med ambitionen att kunna hantera påtagliga förändringar i
ekonomi och på arbetsmarknaden. Nytt är att programförslaget utgår från fem tematiska
målområden där behoven är som störst, snarare än fast definierade målgrupper. Det finns
möjlighet till sociala innovation.
De fem tematiska målområdena är:
• Ekonomisk utsatthet
• Etablering på arbetsmarknaden
• Återinträde på arbetsmarknaden
• Instabil ställning på arbetsmarknaden
• Stabil ställning på arbetsmarknaden
Dessa områden är identifierade och finns beskrivna i den omvärldsanalys Bakgrund till
framtiden som Svenska ESF-rådet tagit fram inför utvecklande av programförslag.
Omvärldsanalysen behandlar framtida utmaningar på en arbetsmarknad i konstant förändring
som kan härledas från ny teknik, klimatomställning och förändrad demografi. Arbetslösheten
är fortfarande hög inom vissa grupper och arbetskraften saknar alltför ofta den kompetens
som arbetsgivarna efterfrågar.
Diskriminering och könssegregerad arbetsmarknad utgör även hinder för en väl fungerande
arbetsmarknad. Utifrån omvärldsanalysen har fem tematiska målområdena valts ut, som
pekar ut utmaningar och behov där insatser med stöd av ESF+ kan göra skillnad. Det handlar
bland annat om utbildning och stärkande insatser för individer, validering, livslångt lärande,
omställning, hållbart arbetsliv och arbete för jämställdhet, tillgänglighet och inkludering.
Region Stockholm har tagit fram en socioekonomisk analys som bland annat pekar på behov
av matchning av nyanlända på arbetsmarknaden, kompetensutveckling för yrkesverksamma,
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insatser för att locka fler till bristyrken, insatser för att skapa nya tjänster och möjliggöra
yrkesväxling samt motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Stockholmsregionen är den
region som hittills har drabbats värst vad gäller varsel och förlorade arbetstillfällen på grund
av Corona-pandemin. Det kan finnas behov av att identifiera insatser för återhämtning, men
också strukturer som möjliggör omställning.

Inriktning – syfte med förstudier
Utlysningen har till syfte att finansiera förstudier som kan utgöra underlag för kommande
utlysningar och projekt som Socialfonden kan finansiera. Ett krav är att förstudien ska vara
relevant för Socialfondens genomförande.
Förstudier ska vara kopplade till något/några av de fem tematiska målområdena och de
utmaningar som identifieras där. Det rekommenderas att ta del av ”Slutsatser och
prioriteringar” i omvärldsanalysen Bakgrund till framtiden samt inledningen och
Programområde A i programförslaget.
Förstudier handlar om att ta fram en problem- och behovsanalys inom ett sakområde. Syfte
är att identifiera orsaker och möjliga lösningar till problemen som framtida utlysningar och
projekt kan angripa. Problem- och behovsanalysen ska göras på individ-, organisations- och
strukturnivå. Problem- och behovsanalysen resulterar i förslag till lösningar som Socialfonden
kan finansiera.
En del av förstudien kan handla om att identifiera och/eller mobilisera de aktörer som är
nödvändiga för att genomföra ett projekt med finansiering från Socialfonden. Det kan utgöras
av en intressentanalys som beskriver vilka organisationer som bör delta och varför.
En förstudie kan resultera i en utvecklad projektidé som har möjlighet att finansieras av
Socialfonden.

Förväntade resultat
Förstudierna ska presenteras i form av en slutrapport och innehålla:
-

En problem- och behovsanalys inom ett sakområde med koppling till något/några av
de fem tematiska målområdena. Förstudien ska innehålla en väl genomarbetad
analys av orsakerna till problemen och innefatta analyser utifrån perspektiven
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

-

En eventuell intressentanalys som utgår från problemområdet med koppling till
något/några av de fem tematiska målområdena, i syfte att identifiera och/eller
mobilisera relevanta aktörer.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i
Stockholms län. Den/de organisationer som tar fram förstudien ska ha för avsikt att äga eller
medverka i framtida socialfondsprojekt.
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Ansökans innehåll
Ansökan ska innehålla följande:
-

En beskrivning av vilket/vilka tematiska mål som förstudien är kopplad till samt en
motivering till varför förstudien är angelägen (syfte)
Vilket problemområde som ska analyseras (mål)
En beskrivning av hur förstudien ska genomföras (projektplan)
Resurser som är nödvändiga för att genomföra förstudien (resursplanering, budget)
En beskrivning av eventuella samarbeten och samverkan med andra organisationer

Projektekonomi
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Maximalt sökt stödbelopp är
400 000 kr. Ingen medfinansiering krävs.
Utbetalning av klumpsumman sker en gång efter att en godkänd slutrapport har inkommit.
Slutrapporten ska uppfylla de krav som framgår av denna utlysning samt de krav som
fastställts i beslutet om stöd. Inkommer ingen godkänd slutrapport kan inget stöd utbetalas.
Budget
Kostnaden för personal samt eventuella övriga kostnader ska beskrivas i ansökan om stöd
under resursplanering. Där ska den personal som ska arbeta med förstudien framgå (roller,
arbetsuppgifter, omfattning). Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara
restriktiv med köp av utrustning och material och andra tjänster. Alla eventuella inköp ska
motiveras i ansökan om stöd. Det är inte möjligt att upphandla hela förstudien.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall där kostnaden för personal
samt övriga kostnader specificeras. Det är ”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier” som
ska användas. Det är viktigt att välja programområde 2 (PO 2) i projektbudgetmallen. De
schabloner och enhetskostnader som finns i projektbudgetmallen är tvingande. I
projektbudgetmallen finns en upphandlingsplan som ska användas om inköp inom ramen för
projektet planeras.
Mer information om klumpsumma vid förstudier:
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Klumpsumma-vid-forstudier/
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster utnyttja möjligheter som marknaden
erbjuder genom t.ex. en regelrätt konkurrensutsättning för att uppnå ett kostnadseffektivt
resultat. Stödsökande som är upphandlande enheter enligt lagen om offentlig upphandling
ska tillämpa denna lag även inom projektverksamheten.

Horisontella principer – Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskriminering
Alla projekt som bedrivs med stöd av Socialfonden ska integrera de horisontella principerna.
Övergripande syfte är att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande
arbetsmarknad och varaktig ökad sysselsättning på sikt.
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De horisontella principerna är:
-

Jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Lika möjligheter och icke-diskriminering
Ekologisk hållbarhet (valbart)

På Svenska ESF-rådets hemsida finns material att ta del av vad gäller de horisontella
principerna:
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Horisontella-principer/

Statsstöd
Statsstöd är offentliga bidrag som ges till organisationer oavsett om det är föreningar eller
aktiebolag som säljer varor och tjänster och som verkar på en konkurrensutsatt marknad. För
att en enskild organisation inte ska få en förstärkt position på sin marknad är möjligheten till
offentligt stöd (statsstöd) begränsad. Alla projekt som finansieras med medel från
strukturfonderna måste följa EU:s statsstödsregler. Det är projektägarens skyldighet att se till
att statsstödsreglerna följs.
Statsstödsreglerna ska garantera att EU:s inre marknad fungerar. På denna marknad gäller
gemensamma konkurrensregler, gemensamma regler för offentlig upphandling och
gemensamma regler för statsstöd. Statsstödsreglerna anger på vilket sätt det allmänna:
staten, landsting eller kommunerna får ge stöd åt vissa organisationer. För att ett stöd ska
anses strida mot statsstödsreglerna ska följande fyra kriterier vara uppfyllda:
1. Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion
2. Stödet finansieras genom offentliga medel.
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
4. Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Som organisation betraktas samtliga enheter som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett
deras juridiska form. Enligt vedertagen rättspraxis är ekonomisk verksamhet all verksamhet
som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. EU:s grundläggande
bestämmelser om statsstöd återfinns i Lissabonfördragets artiklar 107–109, Kommissionens
förordningar 1407/2013 och 651/2014 samt svenska förordningen 2014:1383.
Mer information om statligt stöd:
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Ansoka/Vanliga-fragor1/Statsstod/

Urvalskriterier och prioriteringsgrunder
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal nationella urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna
ingår som ett av bedömningsmomenten i den urvalsmodell som ska tillämpas vid prövning av
inkomna ansökningar.
•

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets förväntade resultat och effekter.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.
Av projektansökan ska det framgå hur projektet utgått från målgruppens behov.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för
tillgänglighet och för lika möjligheter och icke diskriminering. För jämställdhet ska
standarden för jämställdhetsintegrering följas.
Projekt ska involvera relevant samverkan för att nå projektmålen.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
De regionala principerna för urval ska komplettera och i vissa fall, där överlappning sker med
det nationella programmets vägledande principer för urval, förstärka regionala
prioriteringsgrunder. Sammanfattningsvis är följande regionala principer för urval vägledande i
den regionala handlingsplanen i Stockholm:
•
•
•
•
•
•

Relevans i förhållande till huvudstadsregionens särskilda utmaningar och hållbar
stadsutveckling inklusive samarbete med regionalfonden samt andra relevanta
program och initiativ
Relevans i förhållande till målgruppens behov, regionala strategier och territoriella
behov samt eventuella sektorsövergripande ansatser
Ambitioner att inventera befintliga metoder respektive metodutvecklingsansatser och
dess mervärde i förhållande till tidigare genomförda insatser och ordinarie strukturer
Projektlogik och utvärderingsbarhet som möjliggör kunskapsuppbyggnad och lärande
Förmåga att påverka horisontella principer och hållbarhetsdimensioner
Organisatorisk kapacitet, erfarenhet hos projektägaren och förankring hos
samarbetsparter.

I denna utlysning ser Strukturfondspartnerskapet gärna såväl en geografisk spridning som en
blandning av större och mindre sammanhållna strategiska satsningar. Det bedöms vidare
vara positivt om insatser involverar företag, folkbildningen eller det civila samhällets
organisationer, vid sidan av huvudmännen inom arbetsmarknadspolitiken.

Ansökan och bilagor
Utlysningen öppnar den 24 augusti 2020 och stänger kl.16.00 den 29 oktober 2020.
Ansökan görs i projektrummet på www.esf.se. Bilagor kan skickas med e-post till
stockholm@esf.se eller biläggas i Ansökan om stöd i projektrummet.
Bilagor att bifoga ansökan:
•
•

Underskrivet missiv – bekräftelse av ansökan (inskannat)
Specificerad budget enligt ESF-rådets Projektbudgetmall klumpsummeprojekt förstudier
Mallar för ovanstående bilagor finns på www.esf.se

•

Årsbokslut och underlag som bekräftar firmatecknare (ideella organisationer)
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Kontakt
För mer information och vid frågor om utlysningarna:
•
•
•
•

Benjamin Skogqvist, biträdande regionansvarig, 08-457 33 27,
benjamin.skogqvist@esf.se
Louise Andersson, samordnare, 08-457 33 17, louise.andersson@esf.se
Peter PC Carlsson, samordnare, 08-579 171 38, peter.carlsson@esf.se
Rasa Sundelius, ekonom, 08-457 33 07, rasa.sundelius@esf.se
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