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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning för ESF Nationellt "Insatser för att förhindra och minska långvarig
arbetslöshet hos unga 15-24 år”

Utlysning
Nationellt projekt år 2015-2016.
Svenska ESF- rådet har den 2015-04-01 beslutat att genomföra utlysningen ”Insatser för att
förhindra och minska långvarig arbetslöshet hos unga 15-24 år”. Samtliga medel, 30 miljoner
kronor, kommer ett avsättas för ett projekt. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till
minst 53 procent och projekttiden är 1 juni 2015 t o m 28 februari 2016. Utlysningen pågår
2015-04-01 – 2015-04-21.
Målgruppen är unga kvinnor och män som fyllt 15 år, är bosatta i Sverige och riskerar
utanförskap. Insatser kan även riktas till personal som i sin yrkesroll arbetar med
målgruppen. Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.2 som lyder:
”Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15-24 år)
kvinnor och män”.
Syftet med satsningen är att tillvarata och tillämpa framtagna metoder med dokumenterat
goda resultat, och pröva hur dessa kan implementeras i ordinarie verksamhet. För
satsningen prioriteras därför projekt som bygger på metoder med dokumenterat goda
resultat, projekt som genomförs av verkningsfulla projektägare, och projekt som genomförs
på flera nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt där den nationella nivån är
obligatorisk. Projektet ska komplettera och förstärka den ordinarie arbetsmarknadspolitiken
och därmed ge effekt för målgruppen både på kort och på lång sikt.

Bakgrund
Svenska ESF-rådet har under föregående programperiod 2007-2013 haft nationella utlysningar
med ”Insatser för att förhindra och minska långvarig arbetslöshet hos unga 16-24 år”. Den här
utlysningen vill ta vara på erfarenheterna i syfte att tillämpa framtagna metoder. Deltagarna ska
vara i eller riskera långvarig arbetslöshet och vara eller bli inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
Enligt Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020
ska projekt som innefattar samverkan med Arbetsförmedlingen särskilt prioriteras när det avser
projekt som syftar till att öka övergångarna till arbete.
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Enligt rapporten Unga som är utanför arbetsmarknaden visar den samlade statistiken att
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gruppen ungdomar generellt är mer utsatt än befolkningen i stort. Situationen för ungdomar har
utifrån ett längre tidsperspektiv försämrats och det är en trend som håller i sig och blivit
långsiktig. Denna utveckling är inte kopplad till någon konjunktur eller annan tillfällig händelse.1
Redan i utredningen Unga utanför fastslogs ett uppskattat antal på runt 30 000 ungdomar som
befinner sig i minst två år utanför de offentliga systemen.2 De som var utanför två år hade
betydligt svårare att etablera sig i samhället.
I en aktuell utredning Se, tolka och agera lyfts behovet av hur regelverket kan tolkas och hur
verksamheten och metoder kan utvecklas. Utredningen anser att en effektiv kunskapsspridning
av god praktik saknas. Det saknas även evidensbaserade metoder och implementering av
forskningsresultat som ger ansvariga aktörer kunskap om vad som bör utvecklas i den egna
verksamheten.3
Beskrivning av analys- och planeringsfas, genomförandefas och avslutsfas
Medlen ska under projektgenomförandet användas för att stärka och höja kvaliteten i befintliga
och redan utvecklade insatser samt skala upp alternativ utöka dem till nya områden. Detta
medför att det prioriterade projektet och dess planerade insatser ska bygga på dokumenterade
erfarenheter från den tidigare gjorda satsningen samt vila på en vetenskaplig grund.
Projektet ska planera för en successivt pågående implementering under hela projektperioden
samt för en avslutsfas. Under genomförandefasen genomförs projektets deltagarinriktade och
strategiska verksamhet. Syfte och innehåll i de olika faserna ska anges i ansökans tidplan.
Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering vilka också
benämns horisontella principer
Arbetet med de horisontella principerna finns beskrivet på www.esf.se. Projektet ska i ansökan
beskriva hur arbetet ska genomföras. De horisontella principerna för den här utlysningen är
icke-diskriminering, jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Jämställdhetsintegreringen ska följa den europeiska standarden för
jämställdhetsintegrering, se www.esf.se.
Utvärdering
Projektet ska dokumentera, följa upp och utvärdera sitt arbete enligt programmets mål och
specifikation. Även potentiella effekter av satsningen ska analyseras. Projektet ska säkerställa
att nödvändig information kan samlas in på ett systematiskt sätt och att rapporteringen gör det
möjligt att jämföra olika insatser. Projektutvärdering beställs av projektägaren i samråd med
Svenska ESF-rådet utifrån riktlinjer. Projektet ska i ansökan beskriva hur uppföljnings- och
utvärderingsarbetet ska genomföras. Information om uppföljning och utvärdering finns
beskrivet på www.esf.se .
Nationella utmaningar
Den största risken för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem
finns bland unga kvinnor och män som saknar fullföljd gymnasieutbildning, är utrikes födda
eller har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning. Det finns även unga inaktiva
som står utanför arbetskraften och en stor andel av dem är födda utomlands däribland unga
nyanlända. Risken för utanförskap är störst för utrikesfödda unga kvinnor 15-24 år.
Förväntade resultat och effekter av projektet
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Projektet ska bidra till att unga kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i
arbete eller utbildning. Detta genom att beprövade metoder som bygger på individuellt
anpassade lösningar via multikompetens implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet ska
också främja ökad systematisk samverkan kring målgruppen och en strukturell och långsiktig
förändring.
Övergripande:
Bidragit till att unga kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete
eller utbildning.
Bidragit till ökad sysselsättning och deltagande i utbildning bland unga, särskilt bland de som
löper störst risk för långtidsarbetslöshet och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem.
Bidragit till minskad inaktivitet bland arbetslösa unga kvinnor och män, framförallt de unga som
är inaktiva.
Bidragit till att utvecklade och beprövade metoder som genom effektutvärdering bedömts
resurseffektiva stärkts och implementerats i ordinarie verksamhet.
För målgruppen:
Bidragit till att det individanpassade stödet förbättras.
Bidragit till att den första etableringen underlättas
Bidragit till att helhetsansvar och överblick ges.
Bidragit till myndigheters sätt att möta och inge förtroende hos målgruppen förbättras.
Socialfondens nationella urvalskriterier
Urvalskriterierna motsvarar i stora delar ansökningsfälten i ansökan. Se även den nationella
handlingsplanen www.esf.se .
Förutsättningar för projektens genomförande
Samtliga medel i denna utlysning kommer att avsättas för ett projekt. Det beviljade projektet
ska ta vara på erfarenheterna från tidigare programperiods projekt att minska långvarig
arbetslöshet. Detta i syfte att utveckla och tillämpa framtagna metoder. Hit hör även breddning,
implementering och spridning. Projektet ska genomföras på flera nivåer, såväl lokalt som
regionalt, nationellt och transnationellt och vara väl motiverat för ett nationellt genomförande,
det vill säga där lösningen kräver insatser eller åtgärder på nationell nivå. Enligt Nationellt
socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020 ska projekt som
innefattar samverkan med Arbetsförmedlingen särskilt prioriteras när det avser projekt som
syftar till att öka övergångarna till arbete.
Projekttid och projektlängd
Maximal projektlängd i aktuell utlysning är 9 månader. Projektet kan starta tidigast den 1 maj
och senast den 1 juni 2015.
Utlysningen
Utlysningen öppnar den 1 april 2015 och stänger kl. 16.00 tisdagen den 21 april
2015. Ansökan samt budget fylls i på särskild ansökningsmall samt budgetmall som fastställts
av Svenska ESF-rådet för programperioden 2014-2020, se www.esf.se.
Budget
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESFrådet publicerar tillsammans med
budgetmallen är tvingande. I denna utlysning ska projektets medfinansieringsgrad uppgå till
minst 53 procent. I samband med beredning av ansökan kommer ESF-rådet att säkerställa och
Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella
kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
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Beskrivning av deltagare
Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Därför kommer deltagarna att
bestå av unga kvinnor och män (15-24 år), samt av personal som möter och arbetar gentemot
målgruppen.

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

