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Men först vad kan vi lära av 

socialfonden 2007-2013! 

Resultat 

Erfarenheter 



  Bokslut i siffror 2007-2013 

900 olika 
organisationer 

har varit 
projektägare 

25 % av  
deltagarna 

 i arbete 

230 000  
har fått 

kompetens
utveckling 

Ett 30-tal  
nya sociala 

företag 

65 000 
arbets
platser 

Hälften av 
kommunerna  

har varit 
projektägare  
(154 av 209) 

450 000 
individer 

motsvarande 
5 % av 

befolkningen 



Framgångsfaktorer inom 

programområde 1 (2007-2013) 

• Förankring i hela organisationen. Aktivt ägarskap 

samt engagemang och delaktighet är 

förutsättningar för förändringsbenägenhet  

• Kompetensutvecklingen ska vara strategisk för 

verksamheten och utgå från analys av 

verksamhetens behov 

• Samverkan och samarbete som medel   

• Viktigt att ha olika former av lärande och att ta 

tillvara den nya kompetensen 

• Aktiviteter ska bidra till utveckling av såväl  

organisation som individ 

 

 

 

 

 

 

PO1 



 
Framgångsfaktorer för lyckade  

projekt i programområde 2 (2007-2013) 

 

• Helhetsperspektiv, bra bemötande och 

engagemang 

• Delaktighet på riktigt 

• Samverkan och samarbete mellan olika aktörer  

• Långsiktighet – att det får ta tid 

• Tydligt syfte med varje insats 

PO2 



   P02 deltagare efter försörjning  

(andel deltagare i procent per 

försörjningstyp) 



          Individer i och utanför de offentliga 

bidragssystemen 

Höga trösklar på svensk arbetsmarknad för  

• ålder 

• utrikes födda  

• funktionsnedsatta 

 

Svårt att nå grupper som inte finns i de offentliga 
systemen som till exempel vissa 

• Ungdomar  

• Invandrarkvinnor 

• Hemlösa 

 



Aktivt 

ägarskap 

Professionell 

styrning 

Kompetent 

ledning 

Engagerade 

deltagare 

Sätta ramar 

Följa utveckling 

Implementera  

Resultat 

 

Strategiska 

beslut i 

samspel med 

ägarna 

 Organisera 

nätverk 

Engagera 

Motivera 

Föra dialog 

 

Pröva idéer 

och 

genomföra 

förändringar 

 

Krävande 

finansiärer 

Målgrupper med 

inflytande 



Europeiska socialfonden 2014-2020 
- avstamp i Europa 2020-strategin 

 
 Förslag till ett nytt nationellt socialfondsprogram beslutades av 

regeringen den 27 mars 

 

 Förhandling med EU-kommissionen 

 

 Programmet beräknas starta hösten 2014 

 

 



Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella 

arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-

strategins målsättningar.  

 

Politikens mål är att fler kvinnor och män ska komma i arbete och 

att färre ska stå utanför arbetsmarknaden.   

 

Politiken behöver skapa fler vägar till jobb eller eget företagande 

för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Utmaningar på den  

svenska arbetsmarknaden 



Inriktning programområde 1 

Kompetensförsörjning 

Mål: bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom 

kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och 

arbetsmarknadens behov. 

Kompetensutveckling  

• Satsningarna ska bidra till att ställningen på arbetsmarknaden 

stärks för alla deltagande och till att tillgodose arbetsmarknadens 

behov av arbetskraft och kompetens. 

• Målgruppen är alla sysselsatta 

• Målgruppen omfattar dessutom kvinnor och män som är 

prioriterade i programområde 2.  



Stärkt koppling utbildning och arbetsliv 

• Mål: utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som 

förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. 

• Målgrupp: Branschorganisationer, utbildningsanordnare,  berörda 

myndigheter. 

• Både reguljär utbildning och yrkesintroduktionsanställningar. 

Inriktning programområde 1 

Kompetensförsörjning forts. 



Inriktning programområde 2  

Ökade övergångar till arbete 

• Mål: bidra till ökad övergång till arbete eller att deltagarna 

kommer närmare arbete.  

• Möjligheter till individanpassning och samverkan. 

• Exempel på insatser: utbildning, praktik och matchning till  

arbete, rehabilitering, förberedande insatser t.ex. validering. 



Målgrupper 

Insatserna ska riktas till 

• unga (15–24 år) 

• långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) 

• personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

• nyanlända invandrare  

• personer som är eller har varit sjukskrivna och som har 
behov av stöd för återgång i arbete.  

 

Nytt: Anställda inom relevanta främjandeaktörer kan omfattas 
av projektens insatser.  

Inriktning programområde 2  

Ökade övergångar till arbete forts. 



Programområde 3  

Sysselsättningsinitiativet för unga 
 

 

• Beslut på EU-nivå om särskild satsning till regioner inom EU 

som 2012 hade en ungdomsarbetslöshet (15-24 år) över 25 %. 

• I Sverige omfattas Sydsverige, Norra Mellansverige och 

Mellersta Norrland. 

• Medlen ska användas för att förstärka den nationella 

arbetsmarknadspolitiken för unga. 



Målgrupperna i programområde 1 och 2 kan blandas och 

verksamma i ideella sektorn kan få kompetensutveckling.  

 

Horisontella principer. Är ett verktyg för projektens fokus på viktiga 

aspekter för ett hållbart och inkluderande arbetsliv. 

 

Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, icke diskriminering och hållbar ekologisk 

utveckling.  

 

Det transnationella arbetet kommer att fokusera på 

Östersjöstrategin. 

Programområde 1 och 2  

 



Handlingsplaner 

Regionala handlingsplaner – regionalt tillväxtansvariga 

 

Nationell handlingsplan – Svenska ESF-rådet 



Finansiering 

 

 
Programområde 1 och programområde 2:  

5,8 mdkr i EU-medel och 5,8 mdkr i medfinansiering, varav 

särskilt avsatt på anslag 0,9 mdkr i programområde 1 och 0,6 

mdkr i programområde 2. 

 

Privat medfinansiering möjligt (nytt denna programperiod). 

 

   Nationellt: 25 % 

   Regionalt: 75 % 

   PO 1: 30%  

   PO 2: 70%  



Programområde 3 (sysselsättningsinitiativet för unga) 

omfattar 3 regioner. 

0,7 mdkr i EU-medel, 0,4 mdkr i medfinansiering.  

Nationellt: 50% 

Regionalt: 50 % 

 

Cirka 70 miljoner kr har avsatts för lokalt ledd utveckling   

(i särskilt program tillsammans med Europeiska regionalfonden). 

Finansiering 

 

 



Socialfonden ska samverka med de övriga tre europeiska 

struktur- och investeringsfonderna:  

 

• Europeiska regionala utvecklingsfonden  

• Europeiska jordbruksfonden för  landsbygdsutveckling 

• Europeiska havs- och fiskerifonden. 

 

Socialfonden kan samordnas med Regionalfonden för insatser inom 

hållbar stadsutveckling. Arbetet med lokalt ledd utveckling görs om till 

ett eget program, som ska förvaltas av Jordbruksverket.  

Fondsamverkan 



Utgångspunkter för det nya 

Socialfondsprogrammet 

 

  Bygga vidare på struktur och erfarenhet från 

innevarande period. 

 Ökad samordning med den nationella 

arbetsmarknadspolitiken.  

 Stärkt fokus på resultat och effekter. 



Tydligare uppgifter för ESF- rådet 

• Nationell handlingsplan och regionala handlingsplaner 

• Samordnat system för uppföljning och effektutvärdering 

• Erbjuda stöd till projekten i tillämpningen av de horisontella 

principerna. 

• Förenkla för projekten 

• Visa resultat 

• Identifiera behov av förändringar i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten 

• Samordning på olika nivåer och mellan EU-fonderna är 

förutsättningar för ett bra programgenomförande  


