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samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Mål 10
Investera i
utbildning,
yrkesutbildning och
livslångt lärande
1626

Tematiska
mål

Investeringsprioriteringar

Programområde
Mål

Målgrupp

10.3 Stärka lika
tillgång t livslångt lärande,
höja arbetskraftens kompetens 1464

10.4 Underlätta
övergång
från utbildning
till arbetsliv
163 mnkr

-

Programområde 1, Kompetensförsörjn
1626 mnkr

Mål 8
Främja hållbar
och kvalitativ
sysselsättning o
rörlighet
2643
8.1 Öka
tillgång till
anställning för
arbetssökande,
rörlighet
1118 mnkr

Mål 9
Främja social
delaktighet,
bekämpa fattigdom
och diskriminering
1152
8.2
Varaktig
integration på
arbetsmarknaden för
ungdomar1525

9.1 Aktiv
integration för
att förbättra
anställningsbarhet
1152 mnkr

Programområde 2, Öka övergångarna till arbete
3795mnkr

Mål 8
Främja hållbar
och kvalitativ
sysselsättning o
rörlighet
741
8.2
Varaktig
integration på
arbetsmarknaden för
ungdomar 741
Programområde 3,
Sysselsn.initiativet
741 mnkr

Mål 1:1 Stärka
kompetensen
hos sysselsatta
o de långt från
arbetsmarknaden, enligt
arbetsmarkn
och enskilda
arbetsplatsers
behov

Mål 1:2 Ökad
samverkan och
förstärkt
koppling
mellan
utbildning,
arbetsliv och
arbetsplatsförlagt lärande

Mål 2:1 Kvinnor
o män som står
långt från
arbetsmarknaden ska
komma i arbete
utbildning eller
närmare
arbetsmarkn.

Mål 2:2
Underlätta
etableringen i
arbetslivet och
öka deltagande
i utbildning för
unga kvinnor
och män

Mål 2:3 De
som står
särskilt långt fr
arbetsmarknaden ska
komma i arbete
utbildning eller
närmare
arbetsmarknaden

Mål 3:1 Öka
sysselsättn o
deltagande i
utbildning hos
unga (15-24)
arbetslösa som
varken arbetar
eller studerar.

Sysselsatta och
målgrupp po 2,
små o
medelstora ftg.

Organisationer,
myndigheter,
företag

Arbetslösa och
de långt från
arbetsmarknad
en.

Arbetslösa
unga
(15-24 år)

Arbetslösa
med
sammansatt
problematik

Arbetslösa unga
i Sydsverige,
Norra Mellansv o
Mell Norrland

Horisontella principer

Forts/Förväntade resultat
Programområde

Programområde 1, Kompetensförsörjn

1:1

Förväntade
resultat

•Stärkt
ställning på
arbetsmarkn.
genom bl. a
ökad
kompetens,
större nätverk
•Förbättrad och
mer utvecklad
arbetsorganisa
tion o breddad
rekryteringsbas
•Bidragit till
arbetsmarknad
ens behov av
arbetskraft och
kompetens
tillgodosetts.

Kvantitativa
mål

•1:2
Utvecklade
metoder f samverkan mellan
branscher,
utbildningsanordnare och
myndigheter
avseende
lärande på
arbetsplatsen
•Förbättrad
tillgång till
lärande på
arbetsplatsen

Programområde 2, Öka övergångarna till arbete

•Förstärkt
koppl mellan
utbildning o
arbetsliv.
Underlätta
övergång för
ungdomar o
nya på arbetsm

190000 anst
5000 arbslösa

50 projekt

Programområde 3,
Sysselsn.initiativet

2:1

2:2

2:3

3:1

•Bidragit till att
kvinnor och
män som står
långt från
arbetsmarknad
en kommer i
arbete eller
kommer
närmare
arbetsmarknaden

•Bidragit till att
unga kvinnor
och män som
står långt från
arbetsmarknad
en kommer i
arbete eller
utbildning.

•Bidragit till att
kvinnor och
män som står
särskilt långt
från
arbetsmarknad
en kommer i
arbete,
utbildning,
arbetsmarknadspolitiska
program eller
kommer
närmare
arbetsmarknad
en.

•Ökad
sysselsättn o
ökat
deltagande i
utbildning
bland unga
som löper
störst risk för
arbetslöshet o
arbetsmarknadsrelaterade
problem

•Tillgodosett
arbetsmarkn
behov av
kompetens.

•Bidragit till ett
hållbart
arbetsliv, fler
stannat kvar
längre i
arbetslivet
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•Utvecklat eller
tillämpat
metoder som
förebygger
avhopp från
gymnasieskolan.

•Minskad
inaktivitet bland
arbetslösa
unga,
framförallt de
unga som är
inaktiva.
•Ökat antal
företag som
startas av unga
som varken
arbetar eller
studerar.

30000
deltagare

40000
deltagare

20000
deltagare

20000
deltagare

Målgrupper programområde 1
Målgrupp 1:1
•alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform
och tidslängd, inom privat och offentlig sektor, samt verksamma inom
ideell sektor.
•kvinnor och män som är prioriterade i programområde 2.
•målgruppsdefinitionen är bred i syfte att möta behov av kompetensutveckling i
alla typer av verksamheter. Givet programmets syfte att bidra till ökad tillväxt
och sysselsättning, är kompetensutvecklingen i små och medelstora företag
särskilt betydelsefull.

Målgrupp 1:2
• Organisationer, myndigheter, företag och
andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

Målgrupper programområde 2
Målgrupp 2:1
Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och
•är unga (15-24 år)
•är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)
•har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
•är nyanlända invandrare
•är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.
•personer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för de i de
prioriterade grupperna. T. ex medverkan i metodutveckling som rör en viss metodik inom ramen för ett
projekt.
Målgrupp 2:2
•unga kvinnor och män (15-24 år) som är arbetslösa, står långt från arbetsmarknaden eller riskerar få
arbetsmarknadsrelaterade problem.
•personer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och
deltagande i utbildning, till ex metodutveckling som rör en viss metodik inom ramen för ett projekt.
Målgrupp 2:3
Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden på
grund av en sammansatt problematik (ex ohälsa eller funktionsnedsättning) och
•är unga (15-24 år)
•är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)
•har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
•är nyanlända invandrare
•är eller har varit sjukskrivna och som har behov av stöd för återgång i arbete.
•personer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete t.ex
metodutveckling som rör en viss metodik inom ramen för ett projekt.

Målgrupp programområde 3
Målgrupp 3:1 Sysselsättningsinitiativet för unga

Insatser ska riktas till unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män
som varken arbetar eller studerar i Sydsverige, Norra
Mellansverige och Mellersta Norrland.
Insatserna ska stödja individer.

