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Europeiska socialfonden har finansierat projekt i 

Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESF-

rådet har ansvarat för Socialfondens svenska program 

sedan år 2000. Hittills har mer än 90 000 projekt med 

mer än 1 miljon deltagare genomförts. Det innebär att 

var sjätte svensk i arbetsför ålder har haft möjlighet 

att utveckla sig inom ramen för ett socialfondsprojekt. 

Under förra programperioden 2007–2013 genomfördes 

ca 2 300 projekt.

Under 2014–2020 omfattar Socialfonden cirka 

12 miljarder kronor och projekten väntas bli färre men 

större än den förra programperioden.

Socialfondsprogrammet 2014–2020

Europeiska socialfonden skapades 1957 och finns i alla 

EU:s länder. Målet är samma då som nu – skillnaden är 

att vår omvärld har förändrats. En ökande global kon-

kurrens och andra tekniska möjligheter ställer nya krav 

på kunskap och kompetens. Sverige ska både hävda sig 

i denna konkurrens och möta utmaningen att allt färre 

ska försörja fler. Liksom samhället, måste Socialfonden 

också förnyas och anpassas efter verkligheten. 

Riktlinjerna i socialfondsprogrammet för perioden 

2014–2020 innebär därför nya spännande möjligheter 

för män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden, 

på samma sätt som i hela Europa.
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Större satsning på nationell nivå

Programmet genomförs i åtta geografiska regioner, se 

karta på sidan 14. För varje region finns en handlings-

plan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå. 

Stark koppling mellan utbildning och arbetsmarknad

För att skapa en väl fungerande arbetsmarknad och för 

att öka sysselsättningen på sikt, ska kopplingen mellan 

utbildning och arbetsmarknad stärkas. För att lyckas 

krävs samverkan mellan aktörer på nationell, regional 

och lokal nivå. Det krävs också att projekten känne- 

tecknas av innovativa metoder, nya angreppssätt, 

lärande utvärdering och stärkt samverkan mellan olika 

myndigheter och verksamheter.

Resultat i fokus 

När projekten granskas av Svenska ESF-rådet ligger fokus 

på förväntade  resultat som påverkar arbetsmarknaden 

och sysselsättningen snarare än på projektens kostnader. 

Effekter på flera nivåer

Myndigheten utvärderar socialfondsprojektens resultat 

genom flera olika kompletterande utvärderingar. Det ligger 

till grund för hur kommande projekt ska prioriteras.
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Tre programområden

I Sverige idag finns alltför många människor utanför 

arbetsmarknaden. För att främja kompetensutveckling 

och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på  

tre programområden: 

•	 kompetensförsörjning

•	 ökade övergångar till arbete 

•	 ett sysselsättningsinitiativ för unga.

Horisontella principer = att alla behandlas lika 
Socialfondsprojekten ska utgå ifrån följande horisontella 

principer: 

•	 Jämställdhet mellan män och kvinnor.

•	 Tillgänglighet för personer med funktionshinder.

•	 Hållbar utveckling, likabehandling och  

ickediskriminering.

Principerna är viktiga för att nå målet om ett hållbart 

och inkluderande arbetsliv och ska vägleda projekten  

– från början till slut.

Projekten kan även arbeta transnationellt med fokus på 

Östersjöområdet.
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Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan 

utbildning och arbetsmarknad. Här kan du söka stöd för 

projekt som ger kvinnor och män möjlighet att utvecklas 

i takt med arbetslivets krav.

Kompetensutveckling är viktig för att kunna möta 

arbetsmarknadens behov och för att minska risken för 

arbetslöshet. Utöver anställda, kan området även om-

fatta arbetslösa som deltar i projekten. 

Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete

Socialfondens andra programområde ska göra det  

lättare för unga (15–24 år), långtidsarbetslösa (mer än  

12 månader), sjukskrivna samt nyanlända att få jobb 

eller att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. 

Inom det här programområdet kan du söka stöd för 

projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och 

ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som 

idag står långt från arbetsmarknaden. 

Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga

Programområde 3 är en särskild satsning till regioner i 

Europa som har högst arbetslöshet bland unga, minst 

25 procent. I Sverige ska pengarna användas i regionerna 

Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. 

Inom det här programområdet kan du söka stöd för 

projekt som underlättar för unga att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från olika sätt 

att förmedla jobb till unga eller insatser för unga som 

riskerar att bli långtidsarbetslösa.
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Partnerskapen prioriterar 

I varje region finns ett strukturfondspartnerskap som 

består av förtroendevalda representanter för kommuner 

och landsting och företrädare för arbetsmarknadens 

 organisationer, länsstyrelser,  Arbetsförmedlingen, 

 intresseorganisationer och föreningar. Det ökar Social-

fondens lokala förankring  och strukturfondspartner- 

skapen enas om de regionala handlingsplanerna.

Stukturfondspartnerskapen prioriterar mellan de 

projektansökningar som ESF-rådet har godkänt, och 

 prioriteringarna är bindande för ESF-rådets beslut. 

 Vilken typ av ansökningar som prioriteras och slutligen 

får stöd kan därför variera från region till region.

Beslut om 
utlysning

Utlysning
på

hemsida
Ansökningar Beredning Beslut

Dialog
Bindande 
prioritering

Strukturfondspartnerskapen

Underlag 
för 

prioritering

Svenska ESF-rådet
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Nationell övervakningskommitté 

På nationell nivå finns Socialfondens styrelse,  

Övervakningskommittén, som följer upp fondens arbete 

och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet.  

Kommittén består av representanter från myndigheter, 

ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer 

samt forskningsvärlden.

Europeiska socialfonden i fondsamverkan 

Europeiska socialfonden är en av fyra så kallade 

ESI-fonder – Europeiska struktur- och investerings- 

fonderna. De fyra fonderna är 

•	 Europeiska regionala utvecklingsfonden

•	 Europeiska socialfonden

•	 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

•	 och Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Fonderna är tillsammans EU:s främsta verktyg för att 

förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och 

inkluderande tillväxt och att minska de ekonomiska och 

sociala skillnaderna mellan regioner i Europa. Fonderna 

har i uppdrag att öka samordningen för att nå bättre 

effekt och för att underlätta för dem som ska genomföra 

projekten.
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Luleå

Östersund

Gävle

Örebro
Stockholm

Jönköping

Göteborg

Malmö

Så söker du stöd
Privata, offentliga eller ideella verk-

samheter kan söka socialfondsstöd. 

En organisation eller ett företag ska 

stå bakom ansökan. Du som individ 

kan inte söka. 

Mer information om ansökan

Svenska ESF-rådet genomför så 

kallade utlysningar regionalt och 

nationellt och lyser ut medel i olika 

omgångar. Då kan du göra en projekt- 

ansökan. Information om när du kan 

ansöka hittar du på vår webbplats 

www.esf.se. Här kan du även läsa om 

vad som ska finnas med i ansökan och 

hur du kan ansöka, vad du kan söka 

pengar för, och hur ansökan handläggs 

av oss på Svenska ESF-rådet.

Hör av dig till våra regionkontor om 

du vill veta mer om utlysningar i olika 

regioner.

Kontaktuppgifter finns påwww.esf.se

Svenska ESF-rådet  
– en statlig myndighet

Svenska ESF-rådet är en statlig 

 myndighet under Arbetsmarknads-

departementet och har funnits sedan 

år 2000. Vår verksamhet spänner 

över flera politikområden, främst 

arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, 

närings- och integrationspolitik.

Vi förvaltar EU-fonder

Vår uppgift är att förvalta Europeiska 

socialfonden, Europeiska integrations-

fonden och Fead-fonden för dem som 

har det sämst ställt. Fead ska komplet- 

tera Socialfonden genom att minska 

fattigdom och social utslagning.

Svenska ESF-rådet är 
uppdelat i åtta regioner



16

Box 47141, 100 74 Stockholm
Telefon: 08-579 171 00
www.esf.se

För alternativa format se information på  
www.esf.se/alternativa_format


