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Regional projektsamordnare för extern finansiering
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

bevilja finansiellt stöd för en regional projektsamordnare för extern finansiering för
perioden 1 oktober 2020 fram till 30 september 2023, maximalt 3 810 000 kronor

att

finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver

att

finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan,
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument

Ärende
Ansökan
Syftet med insatsen är att ge ett operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med
att ansöka om och få del av utlysta ESF-medel, och vid utrymme annan extern finansiering.
Insatserna avser målgrupper* individer längre från arbetsmarknaden (Programområde 2, PO
2) och insatser på området kompetensförsörjning/kompetensutveckling (Programområde 1,
PO1) som syftar till att underlätta för Samordningsförbundets målgrupper att komma i arbete
eller utöka sin arbetsförmåga. Den Regionala projektsamordnaren för extern finansiering ska
vid beviljande av exempelvis ESF-medel även hjälpa kommunerna att rekrytera till och rigga
uppstarten av projektet.
Den stora majoriteten av länets kommuner saknar projektorganisation och personella resurser
samt i många fall erfarenhet av att skriva ESF-ansökningar vilket gör att det i praktiken ofta
endast är Uppsala kommun som söker utlysta medel. Ett långsiktigt syfte med insatsen är
därför att bygga kunskap och erfarenhet hos kommunerna lokalt så att varje aktör, efter
projekttidens slut, har stärkt kapacitet och bättre förutsättningar att på egen hand söka
externa medel till utveckling av insatser för målgrupperna.
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Bedömning
Bedömningen är att det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos parterna för att kunna och
vilja söka medel via extern finansiering, exempelvis ESF. Då resursen kommer att vara operativ finns
stora möjligheter till att få beviljade medel för olika typer av insatser som på olika sätt ska gynna
arbetsmarknaden i länet. Genom resurser antas även kunskapen och viljan att öka i länet för att få
externa medel beviljade i länet. Genom resursen antas ett högt mervärde tillföras till länet.
Bedömningen är därför att ansökan bör beviljas.
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