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Kort om Globaliseringsfonden 

o Årlig maxbudget: 150 miljoner euro 

o Programperiod: 2014-2020 

o Ansvarig myndighet i Sverige: 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Kontaktperson: Cecilia Eng Jakobsson 

Departementsekreterare, 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Direkt: 08-405 90 80 / Mobil: 072-508 63 67 

E-post: cecilia.eng-

jakobsson@regeringskansliet.se 

GLOBALISERINGSFONDEN 

Stöd till arbetare vid stora verksamhetsförändringar till följd av globaliseringen 

Den Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, vidare kallad endast 
Globaliseringsfonden, är en förordning som gäller enligt sin nuvarande utformning under 
programperioden 2014-2020. För att kunna söka krävs det att man uppfyller kriterier 
angivna i förordningen enligt nedan. 
 

Mål med programmet 

Målet med Globaliseringsfonden är att skapa ett 

stöd för de arbetare inom Europeiska Unionen som 

förlorar sitt arbete till följd av globaliserings-

effekten. Fonden skall hjälpa arbetare att så fort 

som möjligt lyckas finna ett nytt arbete efter att ha 

varslats från ett större företag som lagt ner på en 

viss ort eller region. Vidare används också fonden 

som ett verktyg medlemsländer att assistera 

arbetare som blivit uppsagda i direkt följd av den 

globala finanskrisen som drabbade Europa hösten 

2008. 

Globaliseringsfonden kan hjälpa medlemsländer 

att driva projekt inom bland annat följande 

områden: 

o Hjälp med att finna ett nytt arbete 

o Karriärsrådgivning 

o Utbildning, yrkesträning och nyutbildning av 

personal 

o Mentorskap och ledning 

o Entreprenörskap och företagsskapande 

Globaliseringsfonden fungerar som ett 

komplement till andra struktur- och 

programfonder. Till skillnad från exempelvis 

Socialfonden, används Globaliseringsfonden ofta i 

ett kortsiktigt, individuellt perspektiv. I flera fall 

kan dock Globaliseringsfonden användas och 

utgöra en grund för återhämtning på 

arbetsmarknaden tillsammans med exempelvis 

Socialfonden. 

 

 

Krav för sökande medlemsstater 

Ett grundkrav för att kunna söka om medel från 

Globaliseringsfonden är att fler än 500 arbetare 

har blivit varslade från ett och samma företag, 

inklusive underleverantörer och indirekt drabbade. 

Alternativt kan också fonden appliceras i de 

tillfällen ett stort antal arbeten försvinner inom 

samma bransch eller sektor i ett och samma 

område eller region. Globaliseringsfonden 

hanteras av nationella eller regionala myndigheter 

och projekt som får anslag från fonden pågår 

under totalt 2 år. 

För mer information, se länkar på nästa sida. 
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Mer information om Globaliseringsfonden 

EU-kommissionens hemsida – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326 

Publikation om Globaliseringsfonden – http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12894&langId=en 

Regeringens hemsida – http://www.regeringen.se/sb/d/11729 

Ladda hem lagtexten – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&from=SV 

Frågor och svar – http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2710&langId=sv 
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