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Svenska ESF-rådet

•

ESF-rådet har åtta regionala kontor som förvaltar de
regionala medlen och en nationell enhet som förvaltar de
nationella medlen.

•

Den nationella planen styr hur de nationella medlen ska
användas. Satsningar, där lösningen av problemet kräver
insatser eller åtgärder på nationell nivå.

•

Regionala handlingsplaner kopplar Socialfonden till
regionala utvecklingsstrategier (RUS). Insatser prioriteras
av regionala strukturfondspartnerskap.
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Nationellt program för ESF+
Kommissionens förslag till förordningar
•

Den sociala pelaren

•

Smart och grön tillväxt

•

25 procent till social inkludering

•

2 procent till de mest utsatta

•

Jämställdhet och lika möjligheter

•

Transnationalitet på kommissionens initiativ
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Nationellt program för ESF+
Uppdraget från regeringen innehöll bland annat
• Kostnadseffektiva insatser där behoven är störst
• Bidra till den nationella arbetsmarknadspolitiken
• Relatera till andra politikområden
• Harmoniera med nationell rätt och EU-lagstiftning
• Bred förankring i samhället
• Andra EU-program
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Nationellt program för ESF+
•

Omvärldsanalys med preliminära prioriteringar 1 oktober 2019
• Frågor till intressenter, statistik, litteraturstudier

•

Förslag till nationellt program 1 april 2020
• Möten med intressenter, extern och intern förankring

•

Modell för utvärdering
• Samråd med IFAU

•

Förbereda för regionala handlingsplaner
• Samarbete med regionala aktörer
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Fem tematiska målområden för ESF+ ESF+

Ekonomisk
utsatthet

•
•

Etablering
på arbetsmarknaden

Återinträde
på arbetsmarknaden

Instabil
ställning på
arbetsmarknaden.

Dynamik
Ingen inlåsning i fasta målgrupper

Stabil
ställning på
arbetsmarknaden

Utveckling av
arbetsmarknadspolitiken och
tillväxt

Aktiviteter

Prestationer

Programmet integrerar jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering så att
de genomsyrar programmets genomförande
mot resultat:

Stärka individer

Projektägare genomför projekt med ett eller
flera av följande syften:

I programmet genomförs utlysningar
som svarar mot ett eller flera av de
tematiska målområdena

Programmet används som
medfinansiering för större reformer
inom arbetsmarknadspolitiken

Programmet finansierar projekt på ett
indirekt sätt, via rammedel och
förmedlande organ

Programmet bygger organisation och
struktur för att systematiskt generera,
fånga upp och tillgängliggöra lärande i
programmet

Projektresultat

Stärka individer genom insatser
direkt till dem med störst behov

Utveckla organisationer genom nya
metoder och arbetssätt och
implementera dem i ordinarie
verksamheter

Påverka system och strukturer
bortom en enskild organisation

Aktörer använder kunskap från programmet
i projekt och ordinarie verksamhet för att nå
resultat

A.

Fler individer kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden

B.

Individer kommer snabbare i arbete

C.

Fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial
och eftergymnasial nivå

D.

Fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens
behov

E.

Individer har bättre förutsättningar att hantera omställning

F.

Fler individer väljer att arbeta längre

Utveckla organisationer
A.

Effekter för individer
För alla programmets målgrupper,
oberoende av diskrimineringsgrunder, ska
ESF+ uppnå:

Minskad ekonomisk utsatthet för
individer som lever i relativ fattigdom

En stärkt etablering på arbetsmarknaden
för individer som inte haft ett arbete, i
synnerhet för nyanlända, utrikes födda
(särskilt kvinnor), ungdomar och individer
med funktionsnedsättning

Fler arbetsgivare rekryterar
oberoende av diskrimineringsgrunder

B.

Organisationer är bättre på att möta arbetssökande individers
samlade behov

C.

Organisationer erbjuder kompetensutveckling till fler individer,
oavsett anställning, anställningsform eller bransch/sektor

D.

Organisationer har en stärkt omställningsförmåga

E.

Fler organisationer tillämpar strategisk kompetensförsörjning

F.

Fler arbetsplatser arbetar preventivt för att minska sjukfrånvaron

Ett ökat återinträde på arbetsmarknaden,
i synnerhet för individer med högst
förgymnasial utbildning,
funktionsnedsättning, sjukskrivna,
utomeuropeiskt födda och äldre

En stabilare ställning på
arbetsmarknaden för individer med
instabil anställning
Påverka system
A.

Systemet för livslångt lärande fungerar
bättre så att fler individer kan utvecklas i takt med arbetslivets behov

B

Kompetensförsörjningen stärks genom samverkan mellan
berörda aktörer

C.

Arbetsmarknadspolitiken är utvecklad givet nya
förutsättningar

Övre och Mellersta Norrland
Öka kapaciteten i den glesa geografin

EU-kommissionens särskilda mål

En fortsatt stabil ställning på
arbetsmarknaden för individer som idag
har en stabil ställning på
arbetsmarknaden

Främja social integrering av människor
som befinner sig i riskzonen för fattigdom
eller social utestängning, inbegripet de
som har det sämst ställt och barn
(Mål 10)

Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att
främja lika möjligheter och aktivt
deltagande samt förbättra
anställbarheten (Mål 7)

Förbättra tillgången till sysselsättning för
alla arbetssökande, särskilt för unga,
långtidsarbetslösa och personer utanför
arbetskraften, och främja
egenföretagande och den sociala
ekonomin (Mål 1)

Främja 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 (Mål 6)

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.
7
(Mål 2)

Särskilt mål

Programområde

Interventionstyp

Allokering

Tematiskt
målområde

Insatser

Särskilt mål vi)
Främja livslångt lärande

Särskilt mål vii)
Uppmuntra aktiv
inkludering

Programområde A
Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart
arbetsliv för alla
- A.1. Stöd till arbetskraftens
rörlighet (104)

- A.2. Stöd till matchning
och övergångar på
arbetsmarknaden (103)

73 procent
- Ekonomisk utsatthet
- Återinträde på arbetsmarknaden
- Etablering på arbetsmarknaden
- Instabil ställning på arbetsmarknaden
- Stabil ställning på arbetsmarknaden

Insatser inom samtliga tematiska
målområden, d.v.s. för arbetslösa inklusive
långtidsarbetslösa, personer i omställning och
anställda inklusive egenföretagare samt
organisationer, myndigheter, företag och
andra arbetsgivare inom privat, offentlig och
ideell sektor

Särskilt mål i)
Förbättra tillgången
till sysselsättning för
alla arbetssökande

Särskilt mål x)
Främja social
integrering

Programområde B
Öka övergångarna till
arbete

Programområde C
Öka möjligheten till
egenförsörjning

- B.1. Stöd till matchning
och övergångar på
arbetsmarknaden (103)

- C.1. Främja social
integrering av människor
som befinner sig i riskzonen
för fattigdom eller social
utestängning (126)

25 procent

2 procent

- Återinträde på
arbetsmarknaden
- Etablering på
arbetsmarknaden

- Ekonomisk
utsatthet

Avgränsade insatser
specifikt för individer
utanför
arbetsmarknaden, d.v.s.
arbetslösa inklusive
långtidsarbetslösa

Avgränsade
insatser specifikt
för individer som
befinner sig i
(riskzonen för)
fattigdom eller
social utestängning

Särskilt mål ii)
Modernisera
arbetsmarknadens
institutioner och
tjänster
Programområde D
Öka kapaciteten i den
glesa geografin
- D.1. Yttersta randområdena:
Kompensation för eventuella
extrakostnader på grund av dålig
tillgänglighet och territoriell splittring
(136)

41 mkr
- Återinträde på arbetsmarknaden
- Etablering på arbetsmarknaden
- Instabil ställning på
arbetsmarknaden
- Stabil ställning på
arbetsmarknaden
Avgränsade
insatser specifikt i
Övre Norrland och
Mellersta Norrland

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Transnationalitet, social innovation
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Programområde A:
Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla (särskilt mål vi)
•

Förslag på tilldelning: 265 miljoner euro (40 procent av POA)

•

Beräknat antal deltagare: ca 132 000 deltagare

•

Insatser för exempelvis livslångt lärande, yrkesväxling och omställning

•

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för individen

•

Insatser på individ-, organisations- och strukturnivå

•

Genomförs både nationellt och regionalt

•

ESF+-sekundärtema: 5 procent av medlen ska gå till grön kompetens, gröna
arbetstillfällen och grön ekonomi

•

Möjlighet till social innovation

•

Kompletterande insatser kan genomföras inom Regionalfonden
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Programområde A:
Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla (särskilt mål vii)
•

Förslag på tilldelning: 397 miljoner euro (60 procent av POA)

•

Beräknat antal deltagare: 72 000

•

Insatser för etablering och återinträde på arbetsmarknaden

•

Insatser på individ-, organisations- och strukturnivå

•

Genomförs både nationellt och regionalt

•

Möjlighet till social innovation

•

Kompletterande insatser kan inom vissa områden genomföras inom Asyl-,
migrations-, och integrationsfonden
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Tack!
Vill ni kontakta oss hittar ni våra uppgifter här
https://www.esf.se/Min-region/Ostra-Mellansverige/Kontakt/

