
Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ESF

Akademi Norr

Lärande Attraktiva 

Näringar.Diarienummer 

2015/00329

Kommunalförbundet Akademi Norr består av 13 inlandskommuner i 

fyra län, vars största utmaning är kompetensförsörjning. Projektet ska 

ta fram en modell för livslångt lärande som bidrar till höjd 

kunskapsnivå och ett ökat arbetskraftsutbud. Via lärcentrum kommer 

flexibla former för lärande i glesbygd utvecklas, vilket bygger på 

samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. 

Projektet bidar till att 1 200 anställda vid små och medelstora företag 

får ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 9 454 516

NLL

Vårdnära Service. Diarienummer 

2015/00361

Genomförandeprojekt som syftar till att renodla undersköterskors 

tjänster inom NLL så att de kan fokusera på vårdutövande. Genom 

projektet skapas en ny yrkeskategori - Vårdnära service, som bidrar till 

en bättre och tryggare vård samt högre kvalitet på vårdnära 

servicetjänster i Norrbotten. Projektet bidrar till fler arbetstillfällen en 

ökad attraktivitet för vårdyrket och skapar förutsättningar för fler män 

till vårdyrken. 5 570 294

VLL KRAFT.Diarienummer 2015/00375

Projektet utgår ifrån utmaningarna med den höga sjukfrånvaro, 

bristyken och obalansen på arbetsmarknaden. Projektet ska ta det 

helhetsgrepp som saknas idag för arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på 

recept – FaR. En grund för kvalité skapar projektet genom certifiering, 

en online-plattform för kunskap och samverkan samt en 

sammanhållen vårdkedja från förskrivare inom landstingen till 

aktivitetsarrangörer och patienter. 2 831 785

Kiruna

Projekt SKARE.Diarienummer 

2015/00359

Projektet syftar till att höja grundkompetensen hos ca 400 personliga 

assistenter och personal inom äldreomsorgen på socialförvaltningen i 

Kiruna kommun. Verksamheten har ett akut behov av att 

kompetensutveckla sin personal då det är svårt att attrahera 

kompetent arbetskraft vid rekryteringar till följd av låg arbetslöshet i 

kommunen. 2 878 098

Totalt 1.1 20 734 693

Budget 21 000 000

Summa prio 20 734 693

Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ESF

Norrbottensteatern

Ung Scen Norr 2.0. Diarienummer 

2015/00357

Genomförandeprojekt som med teater som plattform i 

kommunöverskridande samverkan ska öka anställningsbarheten hos 

unga kvinnor och män från sex pilotkommuner i Norrbotten. 

Deltagarna ges möjlighet att utveckla kompetenser som efterfrågas på 

arbetsmarknaden, ex. entreprenöriell förmåga, ledarskap och social 

kompetens. Väl förankrat projekt som genom nya innovativa metoder 

stärker förutsättningar för ungas möjligheter på arbetsmarknaden. 3 876 501

Piteå kommun KOFA. Diarienummer 2015/00399

Syftar till att personer med funkionsnedsättning och nyanlända 

invandrare ska stärka sin ställning och främja inträdet på 

arbetsmarknaden genom att arbeta både mot arbetsgivare, 

organisationer och målgruppen. Omfattar Piteå, Älvsbyn och 

Arvidsjaurs kommuner. Stärker det mellankommunala samarbetet och 

arbetar för två av de utpekade målgrupperna inom PO 2. 11 407 263

15 283 764

Budget 30 000 000

Summa prio 15 283 764

Programområde 1, mål 1.1 Kompetensutveckling (Utlysning: arbetsplatser på geografiska platser i ÖN med särskilda svårigheter att klara sin 

kompetensförsörjning och verksamhet)

Socialfonden, prioritering SFP 24 juni

Totalt 2.1 Öka övergångarna till arbete 

Programområde 2, mål 2.1 Öka övergångarna till arbete (Utlysning: Organisationer som genomfört förstudier i sista ansökningsomgången, fg 

programperiod)



Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ESF

Sökande Projektnamn Sammanfattande beskrivning ESF

Företagarna AC

Jobbmatchen. Diarienummer 

2015/00366

Länsöverskridande projekt som ska matcha individers kompetens mot 

kompetensbehov hos små och medelstora företag, med särskilt fokus 

på nyanlända utrikesfödda med eftergymnasial utbildning.  Genomförs 

i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bygger vidare på det 

tidigare framgångsrika projektet Jobbsökarna. Innefattar 

valideringsverktyg. Medfinansiering från Region Västerbotten och 

länsstyrelsen Norrbotten. 8 381 112

Sorsele Kommun

SAMLA. Diarienummer 

2015/00358

Projektet ska bidra till ett bättre mottagande av nyanlända invandrare i 

Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele. En samverkansorganisation 

kring utbildning och arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända 

kommer att byggas upp för att korta etableringstiden, underlätta 

integration och säkra regionens kompetensförsörjning. Angeläget 

projekt för att stärka arbetskraftsutbudet i regionen. 6 430 176

14 811 288

Budget 15 000 000

Summa prio 14 811 288

Totala anspråk 50 829 745

Budget totalt 66 000 000

Summa prio 50 829 745

Totalt 2.3 Öka övergångarna till arbete 

Programområde 2, mål 2.3 Öka övergångarna till arbete (Utlysning: projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända invandrare)


