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Svenska ESF-rådet i korthet

Svenska ESF-rådet förvaltar programperioden 2014-2020:
• Europeiska Socialfonden
• Fead – fonden för dem som har det sämst ställt
• React-EU

Programperioden 2021-2027 integreras samtliga program till ett: 
• ESF+

Syfte: 
• Utveckla befintliga metoder
• Ta fram alternativa metoder
• Pröva nya organisations- och samverkansformer

Det ger nya:
• Lösningar
• Metoder
• Samverkansformer 
Insatserna ger ökade förutsättningar för fler individer att komma in på svensk 
arbetsmarknad och/eller att stärka sin position i arbetslivet.

• Cirka 130 medarbetare i åtta regioner med huvudkontor i Gävle



React-EU
Information om första utlysningen



Vad är React-EU?
• Ett av många initiativ av EU-kommissionen för att motverka 

konsekvenserna i ekonomin på grund av coronapandemin. 
• För Sveriges del innebär det en tilldelning om cirka 2,6 

miljarder kronor som ska beslutas av Svenska ESF-rådet; en 
mindre del utöver denna förvaltas av Tillväxtverket.

• Svenska ESF-rådet kommer att lysa ut cirka 25 procent av 
medlen på nationell nivå, vilket är ungefär 650 miljoner. 
Resterande medel kommer att tilldelas Arbetsförmedlingen. 
Ingen medfinansiering kommer att krävas utan initiativet är 
100 procent finansierat.



React-EU: tidsplan

Projekt inom utlysningen ska inte budgeteras med någon medfinansiering.

16 
augusti

Utlysning 
öppnar

24 
september

Utlysning 
stänger

2 okt

Beslut på 
godkända 

ansökningar

1 december 
– 1 januari 

2022

Projekt-
start

30 april 
[2023]

Projekt-
avslut



Målgrupp

Utlysningens 
målgrupp är 

personer som har 
blivit arbetslösa 
under pandemin.



Förväntade resultat
• Fler arbetslösa kvinnor och män kan ta del av insatser 

för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och 
övergå till arbete eller utbildning eller kommer närmare 
arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka 
arbete eller utbildning.



Förväntade effekter
• Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin 

har motverkats. 

• Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden 
och en kompetensutveckling som bidrar till att möta 
arbetsgivarnas framtida behov. 



Vilka kan söka stöd inom 
utlysningen?
Utlysningen är riktad till organisationer som har förutsättningar 
att nå målgruppen och kan erbjuda insatser efter målgruppens 
behov. 

Detta kan till exempel röra sig om organisationer inom 
civilsamhället, offentliga organisationer eller andra aktörer 
med möjligheter att nå målgruppen. 

Ett krav i utlysningen är att man som stödsökande 
organisation i ansökan kan redovisa hur man har säkerställt 

att man kommer nå deltagare från målgruppen. 



Förändringar på 
lång sikt kan vara 

samhälls-
förändringar.

Förändringar på 
kort sikt kan vara 

beteende-
förändringar.

Förändringsteori

St
ar

tKortsiktig 
/långsiktig effektResultatLeverans/ 

utfall
AktiviteterResurser

För att uppnå
resultaten måste vi 
erbjuda…

För att erbjuda
detta måste vi 
göra…

För att göra detta
behöver vi…

Resurser i 
form av 

personal, 
kompetens 
och medel*.

Aktiviteter 
som ska 

genomföras i 
projektet 

för att 
kunna uppnå 

resultat*.

Projektmål 
och 

indikatorer*.

Resultat på 
individ-, 

projekt-, och 
organisations-

nivå.

Vad vill vi uppnå?Vad behöver vi?

*Fylls i av projektet



Exempel på vad som gör ett projekt 
framgångsrikt

Projektägare och 
samverkan 

Förankring Problem- och 
behovsanalys

Aktiviteter Budget Mätbara mål 

Ägs av en organisation 
som når resultat och 
har kapacitet att 
redovisa projektverk-
samheten. 
Projektägaren bedriver 
ej ekonomisk 
verksamhet 
(statsstöd).

Delaktighet från 
organisationer som 
krävs för att 
genomföra 
projektet görs i 
framtagandet av 
ansökan och 
projektplaneringen.

Utgår från 
verksamheten och 
definierar en 
avgränsad 
målgrupp. Belyser 
vilken utmaning 
som adresseras på 
individ- och 
organisationsnivå.

Riktas till 
deltagare och 
motiveras utifrån 
analysen.

Direkt 
kopplad till 
aktiviteterna 
projektet ska 
leverera.

Kopplas till 
aktiviteterna och 
bidrar till 
utlysningens 
förväntade 
resultat.



React EU (dnr 2021/00285)                                 
Utlyst 450 000 000 kr

23 st inkomna projektansökningar 

3 st återtagna
5 st avslag
15 st godkända och beslutade projekt

23 inkomna 203 115 880
8 avslag + återtagna 50 484 740



React-EU: tidsplan utlysning II

Projekt inom utlysningen ska inte budgeteras med någon medfinansiering.

Nov/dec 
20211

Utlysning 
öppnar

Feb/mars 
2022

Utlysning 
stänger

Mars 2022

Beslut på 
godkända 

ansökningar

1 april 
2022

Projekt-
start

30 april 
[2023]

Projekt-
avslut



ESF+ 





Förändringar

• Ny budget, 707 miljoner euro, ny fördelning

• Övergångsregion Norra Mellansverige
• Idéburen sektor istället för ideell sektor
• Nytt programområde, E – Social Innovation

• Barnfattigdom inom programområde C
• Från och med 13 år, förutom PO C där gäller 6 år



Programområde A(.1)
Öka möjligheten till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla

Särskilt mål vi), främja ett livslångt lärande, särskilt 
flexibla möjligheter till kompetenshöjning och 
omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter, 
bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens 
utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta 
karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet. 



Förutsättningar
• Budget: 178 miljoner euro (40 procent av PO A), beslutas 

på nationell- och regionalnivå.

• Antal deltagare: 90 062 individer, varav 88 850 sysselsatta 
och 1 212 arbetslösa individer.

• Den svenska medfinansieringen är 60 procent, förutom i 
Norra Mellansverige som har en svensk medfinansiering 
om 40 procent.



Insatser
• Möter främst tematiskt målområde stabil och instabil ställning på 

arbetsmarknaden. Insatserna ska bidra till att individen får en stärkt 
ställning på arbetsmarknaden.

• Insatser för exempelvis livslångt lärande, yrkesväxling och omställning.

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och strukturnivå.

• Fem procent av medlen ska även vara insatser som bidrar till grön 
kompetens, gröna arbetstillfällen och grön ekonomi. 



Programområde A(. 2)
Öka möjligheten till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla

Särskilt mål vii), uppmuntra aktiv inkludering i syfte 
att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt 
förbättra anställningsbarheten. 



Förutsättningar

• Budget: 267 miljoner euro (60 procent av PO A), beslutas 
på nationell- och regionalnivå.

• Antal deltagare: 48 464 individer

• Den svenska medfinansieringen är 60 procent, förutom i 
Norra Mellansverige som har en medfinansiering om 40 
procent.



Insatser

• Möter tematiskt målområde ekonomisk utsatthet, 
etablering och återinträde på arbetsmarknaden.

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och 
strukturnivå.

• Möjligt att genomföra insatser som bidrar till social 
innovation.



Programområde B
Öka övergångarna till arbete

Särskilt mål i), förbättra tillgången till sysselsättning 
för alla arbetssökande, särskilt för unga, 
långtidsarbetslösa och personer utanför arbetskraften. 
Och främja egenföretaganden och den sociala 
ekonomin.



Förutsättningar

• Budget: 135 miljoner euro (20 procent av total tilldelning)

• Kan enbart sökas av Arbetsförmedlingen.

• Antal deltagare: 33 922 individer

• Svensk medfinansiering är 60 procent.



Insatser

• Möter tematiskt målområde etablering och återinträde på 
arbetsmarknaden.

• Insatser kan ske på individnivå.

• Endast individer inskrivna på Arbetsförmedlingen i behov 
av rustande och matchande insatser hos fristående 
aktörer inom insatser som myndigheten upphandlar.



Programområde C
Minska risken för ekonomisk utsatthet

Särskilt mål x), främja social inkludering av människor 
som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social 
utestängning, inbegriper de som har det sämst ställt 
och barn.



Förutsättningar

• Budget: 20 miljoner euro (3 procent av total tilldelning), 
beslutas på nationellnivå. Cirka 50 procent av medlen ska 
användas till att minska risken för barnfattigdom.

• Antal deltagare: 3 131 individer

• Den svenska medfinansieringen är 10 procent.



Insatser

• Möter tematiskt målområde ekonomisk utsatthet.

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och 
strukturnivå.

• Insatser som stärker individens möjlighet till arbete. 
Preventiva, effektiviserande och systemförstärkande 
insatser.



Minska risken för barnfattigdom

• Insatserna riktas till barn från 6 år till 19 år.

• Socialfonden ska inom ramen för barnfattigdom 
arbeta med insatser som syftar till att barn får en 
trygg skolgång, meningsfull fritid och en social 
gemenskap. 



Programområde D
Öka kapaciteten i den glesa geografin

Särskilt mål ii), modernisera arbetsmarknadens 
institutioner och tjänster för att bedöma och förutse 
kompetensbehov och säkerställa snabbt och 
skräddarsytt bistånd och stöd till matchning, 
övergångar och rörlighet på arbetsmarknaden.



Förutsättningar
• Budget: 44 miljoner euro , beslutas på regionalnivå.

• Särskild tilldelning till de glesbefolkade regionerna 
Mellersta Norrland och Övre Norrland.

• Antal projekt: 50 st.

• Svensk medfinansieringen är 60 procent.



Insatser

• Insatser med fokus på kapacitetsförstärkning av lokala 
eller regionala strukturer.

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och 
strukturnivå.



Programområde E
Social innovation

Särskilt mål vii), uppmuntra aktiv inkludering i syfte 
att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt 
förbättra anställningsbarheten. 



Förutsättningar

• Budget: 34 miljoner euro , beslutas på nationellnivå.

• Antal projekt: 45 st.

• Svensk medfinansiering är 5 procent.



Insatser
• En innovations värdeskapande uppstår i nyttiggörandet och 

tillämpningen av en idé. 

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och strukturnivå.

• Insatser inom området kan utgöras av åtgärder som 
effektiviserar processer, produkter och tjänster, appliceras 
inom nya områden, eller vara helt nya för världen. 



Vi kommunicerar ESF+ genom 

Extern webb
Sociala medier
Nyhetsbrev
Pressmeddelande



7 år med Socialfonden - Webbinarium

Konferensen öppnas med en välkomsthälsning från 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och inleds av 
generaldirektör Håkan Forsberg. 
Praktiska exempel varvas med reflektioner från 
effektutvärderingen av Socialfondsprogrammet 2014-2020 
och sätts i kontext av de samhällsutmaningar vi stått inför. 
Vi tar också upp medskick inför nästa programperiod.
7 december kl 09.00-12.00. Anmälan sker via www.esf.se



Öppet event om utsatthet och fattigdom
Välkommen på Feads årliga event 2021. Under konferensen kommer 
fyra temaområden att diskuteras:
• Barnfattigdom
• De mest ekonomiskt utsatta
• Försörjningsstöd och andra stöd, motverkar fattigdom eller låser in?
• Vilka erfarenheter från FEAD är möjliga att ta med sig in i nya 

programmet, ESF+ 2021 – 2027
För de som vill delta på plats på World Trade Center Stockholm kommer 
det att finnas 50 platser, först till kvarn gäller. Eventet kommer också att 
sändas live på YouTube. Länk till live-sändningen kommer att publiceras 
vid ett senare tillfälle.
2 december kl 09.30-16.00. Anmäl dej till eventet på www.esf.se



Tack!
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