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Målbild för Arbetsförmedlingens 

EU-fondarbete 

 

• Från 2007 har Af varit involverad i cirka 300 EU-fondsprojekt. 
Medfinansieringen överstiger två miljarder kronor. 

 

• ESF är den EU-fond som är mest omfattande inom 
Arbetsförmedlingens verksamhet. 

 

• Övriga: 

• Europeiska Globaliseringsfonden EGF 

• Regionalfonden 

• Landsbygdsprogrammet Leader 

• Asyl- Migrations och Integrationsfonden 

• Erasmus +  Progress  m.fl. 

 



Mål för EU-fondsarbetet 
 

• I linje med målen för svensk arbetsmarknadspolitik 

 

• Ge ett mervärde för verksamheten 

 

• Utveckla metoder och arbetssätt 

 

• Projekten ska gå att utvärdera och implementera 

 

 

 



Utgå från uppdragsgivarens prioriteringar; 

 

• Prioritera de som står längst från arbetsmarknaden. 

Personer inom garantierna. 

 

• Antalet utsatta personer relaterat till samtliga inskrivna 

arbetslösa ökar och bedöms 2015 uppgå till 70 procent. 

 

• Arbetslöshetstid  genomsnitt: 

 

• 15-24 år     15 veckor 

• 25-54 år      38 veckor 

• 55+              64 veckor 

 

 



Lågutbildade har svårast få arbete.  

 

50 000 inskrivna saknar grundskolekompetens. 

 

• Förgymnasialt utbildade   17,2 procent är arbetslösa 

 

• Gymnasialt utbildade 8 procent arbetslösa 

 

• Eftergymnasialt utbildade 4,6 procent arbetslösa 

 

 

 



Inrikes födda 16-64 år    6,8 procent  är arbetslösa 

 

Utrikes födda 17,3 procent 

 

Utomeuropeiskt födda   23,2 procent 

 

Förgymnasialt utbildade utomeuropeiskt födda har dubbelt så 

hög arbetslöshet som inrikes födda. 

 

Gymnasieutbildade tre gånger så hög arbetslöshet 

 

Eftergymnasialt utbildade fem gånger så hög arbetslöshet. 



ESF 2014-2020 

 

Andelen nationella projekt ökar och ger möjlighet till fler 

metodutvecklande projekt. Tydligare roll för Arbetsförmedlingen. 

 

Större fokus på mobilitet och matchning över nationsgränserna. 

EURES-verksamheten bidrar till att rekrytera kompetens. 

 

Samverkan mellan PO1 och PO 2 är positivt, inte minst för 

rehabiliteringsuppdraget. 

 

PO 3 ger resurser inom tre områden.  

 

Flerfondsfinansiering kan stärka landsbygdsutvecklingen och  

arbetsintegrerande sociala företag. 



Kompetensförsörjning 

 
Deltar I Regionala och nationella dialoger. 

 

Arbetsmarknadsprognoser varje halvår. 

 

Branschråd nationellt och regionalt 

 

Branschstrateger 

 

Yrkesträffar 

 

Samråd Svenska ESF-rådet kring utlysningar 

 

Övervakningskommitte  

 

Regionala strukturfondspartnerskapen 

 

 



Enheten EU-fondsamordnings uppdrag 

 
Kontaktpersoner inom alla Marknadsområden. 

Aktivitetsstöd beslutas lokalt. 

 

Kontaktpersoner Arbetsförmedlingens 

sakavdelningar. 

 

Projektledarträffar Af-ägda projekt. Utbildning av 

projektledare och styrgruppsrepresentanter. 

 

Övergripande kunskap om vilka EU-fonder som 

finns. Regelbundna möten med fondförvaltarna och 

uppdragsgivarna. 

 
 


