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Läget i innevarande programperiod

• 76 procent av medlen är intecknade av nuvarande ram

• Stor andel av kvarvarande medel av nuvarande ram är utlysta och 

under beredning

• Beräknad tillkommande resultatreserv, ca 800 mkr inom PO 2

• Sista datum för projekt: 30 juni 2022, men förändring kan ske

• Pågående dialog med Arbetsförmedlingen - rör framförallt nationella 

medel, men påverkar nationellt såväl som regionalt

• Kvarvarande nationella medel (exkl. resultatreserv): 

• PO 1, 90 mkr

• PO 2, 178 mkr



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Socialfondens temaplattform 

för hållbart arbetsliv 
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Genomfört

- Portföljanalys programområde 1

- Social innovation

- Förstudie könssegregering

- Yrkesutbildning

- Nätverksträff digitalisering

- Samarbete Arbetets museum

- Breddad rekrytering

Planerat

- Könssegregering

- Kompetensförsörjning

- Nyttiggörande

- Kompetensutveckling

- Förlängt arbetsliv

Läs mer på: https://www.esf.se/Hallbart-Arbetsliv/

https://www.esf.se/Hallbart-Arbetsliv/
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Kommande programperiod 

2021-2027



Uppdrag till Svenska ESF-rådet 

Ta fram förslag på ett nationellt program för ESF+ 2021-2027

• Kostnadseffektiva insatser där behoven är som störst

• En gemensam fond – Socialfonden samt Fead

• Gleshetsallokering

• Uppdragets två delar:

• Omvärldsanalys inkl. förslag på preliminära prioriteringar 

Klart senast 1 oktober 2019

• Förslag till nationellt program ESF+ 2021-2027

Klart senast 1 april 2020



Genomförandet

• Omvärldsanalys

• Genomgång av relevanta underlag samt statistik

• Enkät till 80 organisationer, sex stycken öppna frågor

• Regionala prioriteringarna avseende det regionala tillväxt-

arbetet inkl. samanhållningspolitiken (i samverkan med TVV)

• Dialoger – Regionerna och SKL, Almedalsseminarium, 

Referensgrupper, Nordliga regionerna, Tillväxtverket

• Programskrivning

• Programdialoger – prel. i slutet på november 2019

• Konferens – prel. i början på februari 2020

• Parallella processer

• Extern tjänst för utveckling av Programteori

• Förbereda för regionala handlingsplaner

• Ta fram förslag på modell för utvärdering i samråd med IFAU



Fem tematiska målområden för ESF+ 

ESF+

• Dynamik

• Ingen inlåsning i fasta målgrupper

Utveckling av 

arbets-

marknads-

politiken och 

tillväxt

Stabil 

ställning på 

arbets-

marknaden

Instabil 

ställning på 

arbets-

marknaden.

Återinträde 

på arbets-

marknaden

Etablering 

på arbets-

marknaden

Ekonomisk 

utsatthet



2019 2020 2021 2022

Mars
Landrapport

från KOM

April/maj
Prioriteringar 
från regioner

Nov/dec
Programdialoger

Feb
Konferens

Förhandlingar, regelverk, budget på EU-nivå

Dialoger och förankring 

Programmering: ESF-rådet, regeringskansliet, kom.

Förb. regionala handlingsplaner

Maj/sept
Enkäter för 

omvärldsanalys

Programstart

Övergripande tidplan

1 april, förslag 
till program

1 okt, om-
världsanalys

Framtagande av programteori

Ta fram modell för utvärdering


