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Förslag Nationellt program 
ESF + 2021-2027 samt 
programskrivningsprocessen

Region Västmanlands arbete att ta fram en Regional Handlingsplan 
för ESF+ Östra Mellansverige programperioden 2021-2027
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Innehåll

• Förslag till Nationellt program

• Programskrivningsprocess ESF + Regional handlingsplan
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Socialfonden 2014-2020
- ska förstärka o påverka den nationella arbetsmarknadspolitiken

Det nationella socialfondsprogrammet sätter målen för fondmedlens användning. 
Insatserna ska syfta till: 

• Stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnor och mäns ställning 
på arbetsmarknaden

• Förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

• Öka övergångarna till arbete bland kvinnor o män som står långt ifrån 
arbetsmarknaden

• Underlätta unga kvinnor o mäns etablering i arbetslivet o deltagande i utbildning 
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Tre programområden

• Programområde 1 – Kompetensförsörjning

- Målgrupper: Anställda och icke sysselsatta. Omställning och kompetensutveckling med 
koppling till verksamheten och individens ställning på arbetsmarknaden. Fokus på små-
och medelstora företag.

• Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete

- Målgrupper: Unga, långtidsarbetslösa, de som är eller har varit sjukskrivna och har behov 
av stöd för återgång i arbete samt nyanlända, främst kvinnor.

• Programområde 3 - Sysselsättningsinitiativet för unga

- Särskild satsning av kommissionen som går till de regioner i Europa som har högst        
arbetslöshet bland unga (15-24 år). 
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Omvärldsanalys presenterades oktober -19
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Innehåll omvärldsanalys

• Den ekonomiska konjunkturen

• Riskfaktorer för arbetslöshet

• Digitalisering, automatisering, gig-ekonomi

• Ansvar och struktur för kompetensutveckling, yrkesväxling, omställning

• Arbetsmarknadspolitikens reformering

• Fattigdom –ekonomisk utsatthet
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Förslag Nationellt program ESF+
Överlämnades till regeringen från Svenska ESF-rådet 1 april 2020
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Utgångspunkter för prioriteringar ESF+
Förslag till förordningar och särskilda mål, KOM:s Landrapport, landspecifika 
rekommendationer

• Individen i fokus

• Möjlighet till egenförsörjning 

• Flexibilitet

2020-06-02
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KOM:s landrapport 2019 för Sverige
Rekommendationer för investeringar med regionalfonden o socialfonden i Sverige:

1. Ett smartare Europa genom initiativ o smart ekonomisk omvandling

2. Ett grönare och mer koldioxidsnålt Europa

3. Ett mer sammanlänkat Europa gm förbättrad mobilitet och regional IKT-
konnektivitet

4. Ett mer socialt Europa gm den sociala pelaren för sociala rättigheter

5. Ett Europa närmare medborgarna gm hållbar o integrerad utveckling i 
stads -, landsbygds – och kustområden och lokala initiativ

2020-06-02
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Insatser riktas primärt till:

• Funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda, kortutbildade och äldre

• Attitydpåverkan och påverka könssegregerade yrkesval

• Strukturer, metoder och individuella insatser för utbildning, arbete, 
omställning, yrkesväxling etc.

• Social inkludering

2020-06-02
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Programmet finansierar projekt på ett 
indirekt sätt, via rammedel och 
förmedlande organ

Prestationer

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

Programmet används som 
medfinansiering för större reformer 
inom arbetsmarknadspolitiken

Aktiviteter Effekter för individerProjektresultat EU-kommissionens särskilda mål

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 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)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

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 anställningsform

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

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)

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

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

PROGRAMTEORI FÖR ESF+

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

Projektägare genomför projekt med ett eller 
flera av följande syften:

Stärka individer genom insatser 
direkt till dem med störst behov

Utveckla organisationer genom nya 
metoderoch arbetssätt som
implementeras i ordinarie 
verksamheter

Påverka system och strukturer 
bortom en enskild organisation

Stärka individer

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. 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

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. Utvecklad arbetsmarknadspolitik givet nya förutsättningar

Programmet bygger organisation och 
struktur för att systematiskt generera, 

fånga upp och tillgängliggöra lärande i 
programmet

Aktörer använder kunskap från programmet 
i projekt och ordinarie verksamhet för att nå 
resultat
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400 Mkr
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Programområde A: Öka möjligheten 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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Programområde B: Öka övergångarna till arbete 

(särskilt mål i)

• Förslag på tilldelning: 227 miljoner euro (25 % av total tilldelning)

• Beräknat antal deltagare: 56 000 

• Arbetsförmedlingen föreslås att bli förmedlande organ

• Insatser för etablering och återinträde på arbetsmarknaden

• Insatser på individnivå 

• Genomförs av Arbetsförmedlingen och fristående aktörer

• AF:s resultatmodell/modeller 

• POB omfattas inte av regionala handlingsplaner eller nationell 

handlingsplan



17

Programområde C: Främja social integrering av människor 

som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social 

utestängning (särskilt mål x)

• Förslag på tilldelning: 19 miljoner euro (2 procent av total tilldelning)

• Beräknat antal deltagare: 2900

• Insatser riktar sig till individer som befinner sig i ekonomisk utsatthet

• Utbildning och insatser som stärker individens möjlighet till arbete. 

Preventiva, effektiviserande och systemförstärkande insatser. 

• Insatser på individ-, organisations- och strukturnivå

• Beslutas på nationell nivå
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Oklarheter som återstår

• MFF

• Förslag förlängning av nuvarande programperiod

• Nationellt program ännu inte godkänt av KOM 

• Partnerskapsöverenskommelsen

• Inget formellt uppdrag till regionerna ännu om att ansvara för 
framtagandet för det regionala handlingsplanerna

2020-06-02
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• Europeiska socialfonden i Sverige

• Region Östra Mellansverige

• Regionala principer för prioritering av 
regionala projekt

• Temaområden

• Framtagande

• Beskrivning av utlysningsplan och 
uppföljning

skrivs fram central

sammanfattning socioekonomisk analys

beskriv utmaningar och behov

skrivs fram central

beskriv regional arbetsprocess

beskriv tvåårig plan

2020-06-02

Innehåll/rubriker i handlingsplan 2021-
2027
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Organisation framtagande Regional 
Handlingsplan ESF+   2021-2027
Socioekonomisk analys biläggs regionala handlingsplanen
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Politisk styrgrupp (PS)

Ledningsgrupp (LG)

RUA arbetsgrupp
för regionalfonden

Programgrupp för regionalfonden
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Idéskiss struktur UNDER PROGRAMMERING i ÖMS inför 2021-2027

RUA arbetsgrupp 
för handlingsplan 
för socialfonden

Programgrupp för Handlingsplan 
för socialfonden

Sakområdesexperter, t ex analytiker samt EU 2020+ arb gr
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Strukturfonderna Östra Mellansverige
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Projektplan Programskrivningsprocess ÖMS

2019/2020 2020/2021

Q1 Q2 Q3 Q4

WS RUA

WS aktör i länen

Skriv ansök förstudier Förstudier genomförs

Beslut från AU 
och 
förvaltande myndighet

WS aktörer ÖMS WS ÖMS-Sthlm/NMS

Kommunikationsinsatser

Analys; basfakta, underlag WS, underlag förstudier, underlag regionöverskrid samarbete

Processer att starta upp:
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Förstudier (förslag)

• Fokus Efterfrågeperspektivet 

• Tematiska målområden som jackar i områdena:

2020-06-02

Kompetensförsörjning Utanförskap

Stabil ställning på arbetsmarknaden Ekonomisk utsatthet

Instabil ställning på arbetsmarknaden Etablering på arbetsmarknaden

Återinträde på arbetsmarknaden
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Länsvis WS med aktörer i regionen efter 
sommaren

• Återkommer med en Save the date och inbjudan. 
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Tack för att du lyssnat

maria.reinitz@regionvastmanland.se
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