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Förändringar
I det nuvarande socialfondsprogrammet för 2014-2020 har insatser riktade mot 
sysselsatta och arbetslösa varit fördelade på två olika programområden. I 
kommande program är ambitionen att lämna målgruppsindelningen för att 
istället övergå till en mer flexibel indelning. Det medför att insatser istället 
kommer att indelas i fem olika tematiska målområden där behoven är som 
störst. Dessa områden är:

Dessa områden är:
• Ekonomisk utsatthet
• Etablering på arbetsmarknaden
• Återinträde på arbetsmarknaden
• Instabil ställning på arbetsmarknaden
• Stabil ställning på arbetsmarknaden



forts. 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 – Öka möjligheterna till ett 
inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
• Programområde A tilldelas den största andelen medel. 

• Programområdet omfattar Svenska ESF-rådets samtliga åtta regionala enheter samt den 
nationella enheten.

• Regleras dels genom socialfondsprogrammet och dess tillhörande förordningar samt de 
regionalt och nationellt framtagna handlingsplanerna. 

• Handlingsplanerna kommer under hösten 2021 att utvecklas i samförstånd mellan Svenska 
ESF-rådet och aktörer med ansvar för den regionala utvecklingen.

• Inom programområde A kommer det vara möjligt att genomföra insatser riktade till 
samtliga tematiska målområden . 

• Det kan handla om insatser direkt riktade till individen, att bygga strukturer och till 
samverkan samt förändra könssegregerade yrkesval. Gemensamt för satsningarna är att de 
ska bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. 



Programområde A(1)
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. 

• 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.

• Medfinansieringen är 60 procent, förutom i Norra Mellansverige som har en 
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)
Särskilt mål vii), uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika 
möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra 
anställningsbarheten. 

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

• Antal deltagare: 48 464 individer

• 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.
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Förutsättningar

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

• Kan enbart sökas av Arbetsförmedlingen.

• Antal deltagare: 33 922 individer

• Medfinansieringen är 60 procent.

Presenter
Presentation Notes
Genomförs helt av Arbetsförmedlingen och dess fristående aktörer. Kan endast sökas av Af som helt ansvarar för genomförandet av programområdet. Medlen kan användas till att förstärka befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att främja övergångarna till arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Omfattas inte av nationella eller regionala handlingsplaner. 



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.
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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

• Medfinansieringen är 10 procent.

Presenter
Presentation Notes
Det finns inga referensvärden för denna grupp inom Socialfonden i Sverige. Det går inte heller att använda erfarenheter från genomförandet av Fead då insatserna kommer att vara väsentligt annorlunda i ESF+. Programmet kan även stödja denna grupp inom programområde A. Målgruppen har särskilt svåra omständigheter varför målen sätts lägre jämfört med programområde A. Dessutom bedömer vi att kostanden per insats för individen är högre. I programområde A beräknas snittkostnad till 5 500 euro per deltagare och inom POC bedömer vi det rimligt att snittkostnaden är 6 500 euro per deltagare oavsett vuxna eller barn.



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

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

• Antal projekt: 50 st.

• Medfinansieringen är 60 procent.

Presenter
Presentation Notes
Kompletterande insatser kan med fördel genomföras inom Regionalfonden och Fonden för rättvis omställning.Omfattas av regionala handlingsplaner i de berörda regionerna. Antal projekt, storleksordning med stöd och medfinansiering 22 miljoner. Finns inget att direkt jämföra med. Närmast är målområde 1.2, snittkostnad om 4,2 miljoner. Rimligt när det gäller strukturer att dubbla summan, vilket ger 9 miljoner. 



Programområde E
Social innovation

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

• Budget: 34 miljoner euro, beslutas på nationellnivå.

• Antal projekt: 45 st.

• Medfinansieringen är 5 procent.

Presenter
Presentation Notes
Antal projekt har baserats på att genomsnittsprojektet beräknas kosta omkring 750 tusen euro. Beräkningarna har utgått från snittkostnaden av 1.2 projekt och vad aktörer inom området anser kunna vara rimligt för projekten att hantera.
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