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Avisering av möjliga åtgärder kopplade till den akuta
arbetsmarknadssituationen
Sedan förra veckan för Svenska ESF-rådet samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur
socialfonden på bästa sätt skulle kunna bidra i rådande läge. Vi har dessutom fått både muntliga
och skriftliga propåer från flera regionala aktörer om att styra medel mot alla som varslas eller
permitteras.
Samtidigt har Europeiska kommissionen tagit ett större initiativ, se mer information här i detta
pressmeddelande (länken i sin helhet finns även nedan). En del av det är att de snabbereder ett
beslut om regelförändringar som skulle möjliggöra en programändring utan kommissionens
godkännande. En sådan programändring skulle kunna ske inom vissa ekonomiska ramar och kräver
Övervakningskommitténs godkännande. Blir förslaget verklighet kommer medlemsländerna kunna
föra en begränsad del av medlen från ett programområde till ett annat. Det betyder för Sveriges del
att vi skulle kunna föra maximalt ca 295 miljoner SEK från PO2 till PO1.
ESF-rådet utreder och förbereder en sådan möjlig förändring. Den extrema situationen kan även
kräva andra speciella lösningar. En fråga blir hur vi på snabbast och effektivast möjliga sätt får
pengarna i arbete. Arbetsmarknadsdepartementet har bett oss att hitta en väg fram som skyndar
på beslut och vi tittar därför på olika lösningar för att kunna göra det. Ett exempel är erfarenheter
från slutet av förra programperioden då vi samlat utlyste regionala och nationella medel i en
gemensam utlysning. Utgångspunkten vid den handläggningen var den befintliga fördelningsnyckeln
och att den så långt som möjligt skulle följas.
Jag är övertygad om att vi alla vill bidra på bästa möjliga sätt givet den situation vi är i. Jag hoppas
att vi kan hitta snabba och bra vägar framåt som gör att människor och företag får det stöd de
behöver. När vi vet mer så återkommer vi och har ni frågor så håll kontakt med respektive
regionchef.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-tosupport-citizens-regions-and-countries
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