
Bilaga 6, version 2

Urvalskriterier

Strategiskt område

Projektet bidrar till/är: Insattsområde 5 eller 6 0 0

Skapandet av nya 

arbetstillfällen

Nya arbetstillfällen skapas genom projektet, 

tydligt hur många i förhållande till budget. 

T.ex. nya företag eller fler arbetstillfällen i 

befintliga företag.

Projektplanen beskriver hur nya 

arbetstillfällen skapas genom projektet, 

tillräckligt många i förhållande till budget

Projektplanen beskriver hur tillräckligt antal 

nya arbetstillfällen skapas men som ett 

långsiktigt resultat

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt.
1 14 14

I förlängningen som ungdomarna 

involveras blir de mer attraktiva på 

arbetsmarknaden. 

 Ökad sysselsättning

Människor som tidigare varit icke 

förvärvsarbetande kommer i arbete genom 

projektet och tydligt hur många i 

förhållande till budget. 

Människor som tidigare varit icke 

förvärvsarbetande kommer i arbete genom 

projektet, tillräckligt många i förhållande till 

budget. 

Projektplanen nämner att fler människor 

ska komma i arbete men det saknas en 

tydlighet i hur detta ska gå till 

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt.
0 4 0

Social inkludering

Det står tydligt beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas och det finns kompetens i 

projektet kring detta tema.

Det står beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas.

Projektplanen beskriver att människor ska 

inkluderas, men det saknas en tydlighet i 

hur detta ska gå till 

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt.
5 3 15

Social inkludering för olika grupper, som 

genom aktiviteten disco med målgrupp: 

ungdomar med intelektuell 

funktionsvariation. 

Jämlikhet

Projektet ger jämlikhet mellan grupper, 

personer, åldrar och förutsättningar   Det 

står tydligt beskrivet hur detta förväntas 

åstadkommas och det finns kompetens i 

projektet runt detta tema. Målet står i 

relation till budget

Det står beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas.

Projektplanen beskriver att kunskapen om 

jämlikhet ska öka, men det saknas en 

tydlighet i hur detta ska gå till 

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt.
5 3 15

Det finns kompetens i styrningen, 

studieförbund och hos fritidsledare. 

Hållbar tillväxt

Det står tydligt beskrivet hur hållbar tillväxt 

skall åstadkommas under projekttiden samt 

vilken kompetens som finns i projektet runt 

detta tema. Målet står i relation till budget

Det står beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas.

Det står beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas, men det är otydligt och vagt

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt.
0 3 0

Skydd av miljön samt 

anpassning till 

klimatförändringar

Det står tydligt och konkret beskrivet i 

projektplan och handlingsplan hur detta 

förväntas åstadkommas. Målet står i 

relation till budget

Det står beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas.

Det står beskrivet i projektplan och 

handlingsplan hur detta förväntas 

åstadkommas, men det är otydligt och vagt

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt.
3 6 18

Ungdomarna från olika kommuner ser till 

att samåka med buss.

Hållbarhet över tid.

Det finns en tydlig plan på hur lärande ska 

ske och hur resultat av detta ska 

överlämnas och till vem. Aktören som 

förväntas ta över resultaten är en viktig 

aktör i genomförande/styrgrupp/liknande 

och uppvisar klar allmännytta bakom 

engagemanget i projektet

Det finns en tydlig idé på vem som ska 

överta verksamheten/resultatet efter 

projektets slut och det finns en tydlig 

allmännytta i detta. 

Det finns en idé på vem som ska överta 

verksamheten/resultatet efter projektets 

slut och det finns en tydlig allmännytta i 

detta, men det är oklart om det är 

realistiskt att aktören har 

kapacitet/kompetens för detta.

Det finns ingen idé om en fortsättning 

efter projektets slut.
3 5 15

Koppling till fritidsgården som kan 

fortsätta stötta ungdomarna i liknande 

aktiviteter.

Lokalt perspektiv 
Tydligt vilka lokala aktörer som arbetat med 

att ta fram projektplanen. Det framgår hur 

medverkan skett och med vilket mandat. 

Tydligt vilka lokala aktörerer som kommer 

att delta i projektet
Räkar upp möjliga lokala aktörer Inget samarbete med lokala aktörer 5 8 40

Ungdomarna har tagit initativ själv till 

aktiviteterna.

Samarbete
Tydligt hur projektet samarbetar med andra 

aktörer 

Beskrivet hur projektet samarbetar med 

andra aktörer

Projektet tänker samarbetar med andra 

aktörer
Det finns ingen plan för samarbete 5 5 25

De samarbetar med LLUH, fritidsgårdar 

och studieförbund.

Nätverk
Tydligt hur Projektet nätverkar med andra 

aktörer.

Beskrivet hur projektet nätverkar med 

andra aktörer

Projektet tänker nätverka med andra 

aktörer
Det finns ingen plan för nätverkande 5 3 15

Kompetensen finns hos 

verksamhetskontoret som kan stötta 

ungdomarna i nätverkandet. 

Nyskapande och innovativt 

arbetssätt

Tydligt att projektet handlar om nya 

aktiviteter och metodutveckling för området 

, samt nya arbetssätt som kan överföras till 

andra

Projektet kopiera goda idéer från andra och 

utvecklar dem vidare

Projektet handlar om för området nya 

aktiviteter, kopierar en god idé rakt av, helt 

eller delvis.

Det verkar inte vara en ny idé för 

området
3 3 9

Ingenting nytt men utvecklar ideerna 

vidare. 

Trepartnerskap/Berör flera 

sektorer

Trepartnerskapet är tydligt i genomförande 

och styrning av projektet. 

Trepartnerskapet är tydligt i styrning av 

projektet

Trepartnerskapet syns huvudsakligen i 

finansieringen
Det finns inget trepartnerskap 3 5 15

Trepartnerskapet finns i genomförandet 

där de kan samarbeta med LLUH, 

föreningar, företag för sponsring, 

fritidsgårdar och studieförbund. 

Kostnadseffektivt 
Projektplanen beskriver tydligt 

måluppfyllelsen i indikatorer för att skapa 

mervärden i lokalsamhället.

Projektplanen beskriver att det förväntas 

uppnås det antal indikatorer som är 

nödvändigt för kostnaden

Projektplanen beskriver att det förväntas 

uppnås indikatorer, men inte det antal som 

är nödvändigt för kostnaden.

Inga indikatorer omnämns, eller det är 

omnämnt att indikatorer förväntas 

uppnås, men det är inte trovärdigt
3 7 21

Utifrån budget och antal aktiviteter i 

förhållande till indikatorerna är projektet 

kostnadseffektivt och trovärdigt.

Generella urvalskriterier 

5 3 1 0 Betyg
Viktning 

ERUF
Poäng Motivering



Utbyte stad land/ger fördelar 

till städer med >20.000 

invånare

Projektplanen beskriver tydligt hur det ska 

öka utbytet mellan stad och land och 

därigenom stärka båda genom samverkan.

Aktiviteter planeras huvudsakligen i städer 

> 20 000, eller det arbetas med utbyte 

mellan stad land och i städer > 5 000 

invånare

Del av aktiviteterna äger rum i städer > 20 

000 invånare
Städer behandlas ej 5 8 40

Samarbete med aktörer i Laholm, 

Halmstad , Falkenberg och Hylte 

kommun. 

77 242

242 242

Ökat antal innovationer, ökad 

konkurrenskraft och 

lönsamhet

Det är tydligt hur deltagande entreprenörer 

skapar innovationer, ökar sin 

konkurrenskraft och sin lönsamhet i 

förhållande till budget. Det finns en 

samverkan med Forskning och Utveckling.

Det är tydligt hur deltagande entreprenörer 

skapar innovationer, ökar sin 

konkurrenskraft och sin lönsamhet i 

förhållande till budget.

Deltagande entreprenörer skapar 

innovationer, ökar sin konkurrenskraft och 

sin lönsamhet i förhållande till budget.

Innovation och konkurrenskraft saknas 

hos deltagande entreprenörer 
1 12 12

De hjälper dem att stärka deras 

konkurrenskraft genom aktiviteterna. 

Ökat investeringskapital
Det är tydligt hur nytt finansieringskapital 

ska tas fram för att förverkliga inovationer i 

förhållande till budget.

Det finns en plan på hur nytt 

finansieringskapital skall tas fram.

Det finns en idé om hur nytt 

finansieringskapital ska tas fram.

Omnämns ej eller är för otydligt och 

vagt
0 1 0

Hållbar resursanvändning
Det är tydlig hur projektet uppnår hållbar 

resursanvändning i förhållande till budget.
Projektets resursanvändning är hållbar.

Det är vagt beskrivet hur 

resursanvändningen ser ut.
Omnämns ej. 1 3 3

Kompetensutveckling
Det är tydligt hur kompetensutveckling drivs 

i projektet och hur det når deltagarna. 

Kostnaden står i relation till budget.

Det bedrivs kompetensutveckling i 

projektet.

Det är vagt beskrivet hur 

kompetensutveckling bedrivs.
Omnämns ej. 3 7 21 Genom utbildningarna i projektet. 

23 36

100 278

Summa insatsområde 1

Summa insatsområde 1 med generella urvalskriterier

Summa

 Summa generella för insatsområde 5 & 6 (”nya arbetstillfällen” och ”ökad sysselsättning” ingår ej som generella urvalskriterier för insatsområde 5 och 6)

Specifika urvalskriterier för Insatsområde 1: Entreprenörskap och Innovation






