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Välkomna till 
Svenska ESF-rådet



Myndigheten

Svenska ESF-rådet, har funnits som 
myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på 
uppdrag av Arbetsmarknads-, Närings-, och 
Socialdepartementet. 

På myndigheten arbetar cirka 140 
medarbetare fördelat på de åtta regionerna 
och myndighetens huvudkontor i Gävle.



Myndighetens huvudsakliga uppdrag

Myndigheten förvaltar och attesterar:

• Europeiska socialfonden 2014-2020 (ESF)

• Europeiska socialfonden plus 2021-2027 (ESF+)

• Brexit justerings reserven (BAR)

Våra projekt inom Socialfonden arbetar i huvudsak med att:

• Utveckla befintliga metoder och arbetssätt

• Ta fram alternativa metoder och arbetssätt

• Pröva nya organisations- och samverkansformer

Projekten bidrar till nya lösningar, metoder och arbetssätt som kan föras in 
i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem. 



Europeiska socialfonden 
plus 2021-2027 (ESF+)
Programperiod





Programområde A:1-
Kompetensutveckling för 
sysselsatta
Öka möjligheten till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla



Insatser
• Kompetensutvecklingsinsatser för sysselsatta möter främst tematiskt 

målområde stabil och instabil ställning på arbetsmarknaden. 
Genomförda insatser ska bidra till att individen får en stärkt ställning 
på arbetsmarknaden.

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och strukturnivå.

• Områden som insatserna exempelvis kan riktas mot är livslångt 
lärande, yrkesväxling och omställning.



Programområde A:2 –
Insatser riktade mot 
individer utanför 
arbetsmarknaden
Öka möjligheten till ett inkluderande och 
hållbart arbetsliv för alla



Insatser på individnivå
• Insatser riktade mot individer utanför arbetsmarknaden 

möter främst tematiskt målområde etablering och 
återinträde på arbetsmarknaden. 

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och 
strukturnivå.

• Inom det specifika målet är det även möjligt att 
genomföra insatser som bidrar till social innovation.



Insatser på organisationsnivå

• Insatser gällande förstärkt och relevant samverkan för 

behovsanpassade lösningar för individen.



Insatser på strukturnivå

• Insatser med lösningar för en breddad arbetsmarknad och stärkta möjligheter till socialt 
företagande som genererar såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet.

• Pröva och utveckla modeller som möter nya behov som uppstår kring kompetensförsörjning 
i samband med en arbetsmarknad som går mot rörligare arbetsförhållanden, exempelvis 
plattformsbaserade jobbtillfällen eller tjänster som ett resultat av digitaliseringen. 



Programområde C
Minska risken för ekonomisk utsatthet



Insatser till barn (6-18 år)
• Insatser för barn i ekonomisk utsatthet ska syfta till att stärka deras 

skolgång, skapa en meningsfull fritid och inkludera dem i en social 
gemenskap. 

• Insatserna kan exempelvis bidra till att motverka segregation i skolorna och 
dess kringliggande verksamheter. 

• Insatserna kan också ge målinriktat stöd till skolor i områden med 
socioekonomiska utmaningar som exempelvis läxhjälp, fritidsaktiviteter och 
språkstöd.



Insatser till vuxna individer (18-64 år)
• Insatser som bidrar till möjlighet till egenförsörjning på kort och lång sikt 

står i fokus. Utbildning och insatser som stärker individens möjlighet till 
arbete och tillgång till arbete prioriteras, likväl som preventiva, 
effektiviserande och strukturförstärkande insatser.

• Insatser kan bidra till ökad sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet i 
områden med socioekonomiska utmaningar

• Satsningar inom området kan avse insatser direkta för målgruppen, för att 
utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer.



Programområde E
Social innovation



Insatser
• Insatser ska bidra till att fler individer kommer i arbete, studier eller 

närmar sig arbetsmarknaden. Insatserna bör också bidra till att 
individerna uppnår en varaktig sysselsättning. 

• Insatserna inom programområdet kan med fördel genomföras i 
partnerskap mellan aktörer inom den offentliga, privata och 
idéburna sektorn, och ska syfta till att med innovativa angreppssätt 
leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet. 

• Insatser ska möta samhällets utmaningar och behov gällande social 
inkludering, arbetsmarknad, utbildning och kapacitetsuppbyggnad.



Insats av strategisk betydelse

• Verksamhetsstöd till beviljade projekt inom 
programområde E

• Kapacitet och kunskap att på en aggregeradnivå 
kunna tillvara ta projektresultat i syfte att på sikt 
möjliggöra för nya lösningar och långsiktiga effekter 
för social inkludering, arbetsmarknad, utbildning och 
kapacitetsuppbyggnad



Transnationellt samarbete
Europeiska socialfonden 
plus 2021-2027



Tidsplan

• Beslut från kommissionen för programmet förväntas i 
maj 2022.

• REACT-EU, utlysning öppnar 14 februari 2022. Stänger 
21 mars. Projektstart 2 maj 2022. 



Tack för oss!

Niclas Källberg och Henrik Bader
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