EUROPEISKA SOCIALFONDEN
Sysselsättning Regional och hållbar utveckling Likabehandling Utbildning

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.
Programmet ska stärka arbetsmarknadens funktionssätt och stärka kopplingen mellan arbetsmarknad
och utbildning i linje med EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020. De olika programområdena
ska bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och främjande av geografiskt utsatta områden.

Mål med programmet

Kort om Europeiska socialfonden

Det övergripande målet med den Europeiska socialfonden
är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard
mellan EU:s medlemsländer och regioner.
För
programperioden
2014-2020
har
delmålsättningar med programmet presenterats.

fem

o Fler människor i arbete, genom att stödja
organisationer i medlemsländerna som genomför
projekt i syfte att utveckla människors färdigheter och
hjälpa dem att få ett arbete.
o Hjälp till unga att komma in på arbetsmarknaden.
o Social inkludering. Europeiska Socialfonden kommer
att finansiera tusentals projekt som syftar till att hjälpa
personer med svårigheter och missgynnade grupper
att skaffa ett arbete, med målsättningen att dessa
personer ska ges självständighet, ekonomisk trygghet
och en känsla av delaktighet genom anställning.
o Bättre utbildning. Fonden kommer att finansiera
initiativ
som
syftar
till
att
förbättra
utbildningsväsendet och säkerställa att unga
människor slutför sin skolgång och får färdigheter som
gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
o Bättre offentlig förvaltning. Bättre offentlig
administration och förvaltning genom strukturella
reformer i medlemsstaterna kommer att stödjas inom
ramen för fonden.

Programmets utformning

o Budget för Sverige: 6,4 miljarder kr (767 miljoner
euro) tilldelas Sverige i form av EU-medel. Den
totala budgeten (med övrig finansiering) uppgår
till 13 miljarder kr.
o Tidigare program: Europeiska socialfonden
o Ansvarig i Sverige: Svenska ESF-rådet

Delprogram: Kompetensförsörjning - Området omfattar
anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på
omställning och kompetensutveckling med koppling till
verksamheten
och
individens
ställning
på
arbetsmarknaden. Sambandet mellan utbildning och
arbetsmarknad ska stärkas.
Delprogram: Öka övergången till arbete - Satsningarna
gäller bland annat metodutveckling och/eller tillämpning
av metoder som bidrar till att individer som står långt
ifrån arbetsmarknaden kommer närmare för att förstärka
den nationella arbets-marknaden.
Delprogram: Sysselsättningsinitiativet för unga - De
gemensamma utgångspunkterna för program-områdena
är jämställdhetsintegrering, tillgänglighet för personer
med funktionshinder, hållbar utveckling, likabehandling
och icke-diskriminering samt transnationalitet. Fokus på
Östersjöområdet kommer vara prioriterat inom det
transnationella arbetet.

Europeiska socialfonden består av tre delprogram för att
förverkliga målsättningen att stödja arbetssökande, hjälpa
unga att hitta varaktiga jobb och bidra till arbetstagares
utveckling.
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Europeiska socialfonden i Sverige
Den Europeiska socialfonden är likt den regionala
utvecklingsfonden fördelad inom åtta geografiska
programområden i Sverige där handlingsplaner utarbetas
på regional nivå. Västerbottens och Norrbottens län ingår
i programområdet Övre Norrland. Det finns även ett
nationellt program för fonden som utformas på nationell
nivå.
I Sverige är det inte möjligt att söka medel från fonden
som individ, utan det är en organisation eller ett företag
som ska stå bakom ansökan. Om ansökan beviljas
ansvarar
projektägaren
för
projektet
både
innehållsmässigt och ekonomiskt. Projektidéerna ska vara
analytiskt välgrundade, väl förankrade bland berörda
aktörer och möjliga att tillämpa i den föreslagna
kontexten. Insatser som förändrar den könssegregerade

marknaden och den demografiska utvecklingen på
arbetsmarknaden kommer att prioriteras.

Tidsplan
De åtta regionala handlingsplanerna samt det nationella
förslaget godkändes av regeringen den 27 mars 2014. EUkommissionen ska nu bereda programmet vilket kan ta
upp till sex månader. ESF-rådet beräknar därför att
programmet startar hösten 2014.

Vilka länder ingår i programmet?
Alla
EU:s
medlemstater,
anslutande
länder,
kandidatländer, potentiella kandidatländer, Schweiz,
Island, Norge Liechtenstein samt länder som omfattas av
den europeiska grannskapspolitiken, det vill säga länder
som har direkt land- eller sjögräns till EU.

Mer information om Europeiska socialfonden
Svenska ESF-rådet – www.esf.se
Regeringen – http://www.regeringen.se/sb/d/18571/a/237172
Information om projektansökan – https://projektrummet.esf.se/webclient/faces/login/login.jsp
EU-kommissonen – http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sv

Uppdaterad senast: 2014-11-26

