
Europeiska Socialfonden, april 2015

December 2014 Nationella programmet godkänns

Januari 2015 Regionala och nationella handlingsplaner 

godkänns 

Januari 2015 Första utlysningarna öppnar (stort fokus på 

unga initialt)

April 2015 Utlysningar har öppnat i samtliga regioner

Jan - Dec 2015 ca 1,7 miljarder utlyses regionalt och nationellt 

under 2015



Avgränsning – nationella medel

” Skillnaden med nationella medel mot regionala är att de nationella 

medlen avgränsas till satsningar som är väl motiverade för ett 

nationellt genomförande, det vill säga där lösningen kräver insatser 

eller åtgärder på nationell nivå. Implementeringar sker dock på såväl 

lokal som på regional och på nationell nivå. Satsningar med nationella 

medel ska därmed också förstärka regionalt avsatta medel. ”

Nationellt mervärde:

1. Nationella initiativ eller åtgärder behövs för att bidra till att skapa 

standarder eller strukturer

2. Nationella initiativ eller åtgärder behövs för att bidra till att 

samordna och strukturera metoder, tillämpning och arbetssätt



Prioriterat område 1: Myndigheters arbetssätt samt deras samverkan med 
det omgivande samhället för att stödja social delaktighet och deltagande 
i studier eller arbete (Fokus: Samverkan, Uppdrag och regelverk, 
Förtroende och kompetens)

Prioriterat område 2: Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad för ett 
inkluderande och efterfrågestyrt utbildningssystem (Fokus: 
Studiemotiverande och uppsökande, Nya utbildningsformer, 
Vidareutveckling av yrkesutbildning, Validering, Vägledning och 
arbetsmarknadskunskap)

Prioriterat område 3: En inkluderande och tillväxtgenererande 
arbetsmarknad för redan anställda och för de som är på väg in  (Fokus: 
Stödstrukturer och kvalitetssäkring, Kapacitetsbyggande, Omställning och 
rörlighet , Hållbarhet i arbetslivet)

Prioriterat område 4: Civilsamhällets organisationers och den sociala 
ekonomins bidrag till den nationella arbetsmarknadspolitiken (Fokus: 
Samverkan, Kapacitetsbyggande och samordning, Kompetensutveckling)

Prioriteringar - Fyra system i samverkan
Utbildnings-, arbetsmarknads-, stödjande, kompletterande



Formen – nationella medel

Handlingsplanen eftersträvar satsningar som kombinerar de 

fyra prioriterade områden i samverkan. Satsningar arbetas 

fram i dialog där relevanta aktörer tar sig an en eller flera av 

handlingsplanens identifierade utmaningar att samverka 

kring

En större satsning kan inledas med förberedande projekt för att 

involvera olika aktörer av olika storlek i genomförandet av 

satsningen. 

Handlingsplanen prioriterar därmed satsningar som genomförs 

av starka partnerskap, paraplyorganisationer eller 

verkningsfulla projektägare.



Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 2016-
2020

Förberedande prj 1

Ungdomssatsning 2015: NEETs 2.0 
Drop Outs 2.0

Nyanländasatsning 2015: Hälsa
Etablering

Förberedande prj 2

Förberedande prj 3

Förberedande prj 4

Genomförande-
projekt

Digital matchning/Validering



Nationella satsningar 2015, 
förberedande projekt

Inriktning Berörda Preliminär första 
projektstart

Preliminärt 
belopp

Civilsamhällets och den soc.ek:s bidrag 
till den nationella
arbetsmarknadspolitiken

T.ex:
Civ organisationer, 
myndigheter

Q2/Q3 2015 5 milj. kr

Kompetensutveckling med särskilt fokus 
på företagens utveckling och framtida 
kompetensförsörjning

T.ex:
Parterna, 
myndigheter, 
Yrkesutb.

Q2/Q3 2015 5 milj. kr

Kompetensutveckling med särskilt fokus 
på omställning och rörlighet

T.ex:
Omställningsavtal, 
parterna,
branschorg, 
Myndigheter, FoU

Q2/Q3 2015 5 milj. kr

Den framtida välfärdssektorn, VoO T.ex:
SKL, Kommunal, 
KFO, VoO-college

Q2/Q3 2015 5 milj. kr



• Plug In

• SKL

• 100 mkr, 3 år
Drop outs (skola)

• Ung Framtid (PO 3)

• Arbetsförmedlingen

• 323 mkr, 4 år

Unga arbetslösa, 
matchningsbara

• Implementering av beprövade metoder

• ???

• 150 mkr, 3 år
”NEET´s”

• Temagrupp Unga

• Mucf

Aggregerad 
kunskap

Nationella satsningar på unga



• Dialog med AF i samverkan med FK

• Prel start maj/juni

• 5 mkr 2015 (analys- och planering)
Nyanlända, hälsa

• Dialog med SKL (AF och Migrationsverket) samt kommuner

• Start under 2015

• ???
Nyanlända, etablering

• Regional förstudie genomförd (SKIM-projektet)

• Arbetsförmedlingen i samverkan med MYH (Branscher)

• Start under 2015

• ???

Digital 
matchning/validering

Nationella satsningar 2015, 

genomförandeprojekt



Nationella satsningar, 
Övrigt

Inrikting Form Prel start Budget 2015 Projekttyp

Myndighetsöver
enskommelse 

1 mars 2015 6 milj. kr Processtöd

Reglerat enligt 
Nationella 
programmet

Q1 2015 3 milj. kr Tillämpningsprojekt

Utlysning via 
kommissionen

10 milj. kr Metodutv- och 
tillämpningsprojekt

Metodutv- och 
tillämpningsprojekt

Utlysning Metodutv- och 
tillämpningsprojekt



www.esf.se/sv/Min-region/


