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2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA 
PROGRAMMET (ARTIKLARNA 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data.

För omräkning av ekonomiska uppgifter har för utlysningar och ansökningar den 
genomsnittliga valutakursen 2015 vilken är 9,36 euro per krona använts. För beslut om 
stöd har valutakursen för beslutsmånaden använts. 

Socialfondens övervakningskommitté

Kommittén har under 2015 sammanträtt fyra gånger. Årets fokus har varit start av 
kommitténs arbete innevarande programperiod. Kommittén har bland annat fastställt 
reviderade regionala och nationella handlingsplaner, reviderat sin egen arbetsordning 
och fördelningsmodellen samt godkänt Svenska ESF-rådets kommunikationsstrategi och 
utvärderingsplan för programperioden 2014-2020 samt godkänt rapportering av 
uppgifter till Kommissionen avseende Sysselsättningsinitiativet för unga.

Horisontella principer

Inom det nationella programmet för Socialfonden 2014-2020 ska hållbar utveckling 
framför allt beaktas genom tillämpning av dess sociala dimension. Det nya 
Socialfondsprogrammet har därför gemensamma utgångspunkter för projekten i form av 
horisontella principer, som är ska-krav för projekten och därmed ska finnas med i allt 
arbete, från förberedelser av program till projektens genomförande och utvärdering. De 
horisontella principerna har en dubbel funktion. Dels ska de bredda kompetensen hos 
arbetsgivare och främjandeaktörer, dels ska de säkerställa att projekten arbetar 
inkluderande.

Socialfondsprogrammet ger även möjlighet att skapa stödstrukturer. Förberedelsearbetet 
inför etablering av stödstrukturen gjordes genom en förstudie som genomfördes av 
Genussekretariatet vid Göteborgs universitet. ESF-rådet har under hösten genomfört en 
upphandling av ”ESI-support” som ger möjlighet att avropa processtöd, temagrupp och 
kompetensutveckling.

Under hela året har myndigheten haft en help desk med 24 timmars service dit projekt 
haft möjlighet maila frågor om jämställdhet/tillgänglighet och icke diskriminering. Stöd 
i arbete med utlysningstexter och nulägesanalyser har funnits tillgängligt. ESF-rådet har 
ett specialistnätverk för jämställdhet- tillgänglighet och icke diskriminering med 
representanter från de 9 enheterna för att utveckla gemensamt förhållningsätt och 
bedömning av kriterierna.

Transnationalitet

I nästan alla utlysningar har möjligheten att samarbeta transnationellt varit möjlig. 
Arbetet inom det europeiska transnationella lärandenätverket för mobilitet/Unga i 
mobilitet har resulterat i att tre regionala utlysningar gjorts i Västsverige, Sydsverige 
och i Östra Mellansverige. Det arbete kommer att fortsätta och utvecklas inom ramen 
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för Europautlysningarna.

Utlysningar

Till och med 2015 har 81 utlysningar gjorts.Mest medel har lysts ut inom mål 3.1, 
Sysselsättningsinitiativet för unga. Tillsammans med utlysningarna inom mål 2.2.som 
också riktar sig till unga deltagare har 38 procent av de utlysta medlen riktats till 
insatser för unga deltagare..Nära 40 procent av den totala ramen för programperioden 
har lysts ut. Noterbart är att utlysningarna inom tematiskt mål 9 uppgår till 44 procent 
av ramen, det visar att genomförandet inledningsvis förutom ungdomssatsningar till stor 
del riktats mot insatser för att främja social delaktighet och fattigdomsbekämpning.

Ansökningar

Totalt har ansökningar på över 900 miljoner euro inkommit under programperioden 
varav ESF-rådet har tagit beslut om 75 procent av dessa ansökningar, antingen bifall 
eller avslag. De flesta avslagen har skett efter ESF-rådets granskning medan avslagen 
mätt i pengar har varit störst efter Strukturfondspartnerskapens prioritering.

Beviljade projekt

147 miljoner euro av det beviljade ESF-stödet har gått till projekt med ungdomar som 
målgrupp (projekt inom mål 2.2 och 3.1), det motsvarar 43 procent av de beviljade 
medlen. Även en del insatser inom särskilt mål 1.2 kan ses som insatser riktade till unga 
men eftersom de inte är riktade till enskilda individer så ingår de inte i beräkningen av 
ungdomsprojekt.

Inom mål 1.2 har 15 projekt beviljats stöd vilket motsvarar 22 procent av programmets 
mål om 66 projekt. I jämförelse med projekt inom övriga mål är dessa projekt små, de 
totala stödberättigande kostnaderna är i genomsnitt 0,4 miljoner euro jämfört med 2,8 
miljoner euro för övriga beviljade projekten.

Stödet till projekt inom mål 2.3 ska motsvara 30 procent av det totala stödet inom 
programområdet för att Sverige ska nå målet att 20 procent av Socialfondsmedlen ska 
gå till fattigdomsbekämpning och social inkludering. Av de beviljade medlen i 
programområde 2 uppgår stödet till projekt inom mål 2.3 till 32 procent, vilket innebär 
att programgenomförandet ligger väl i fas med det målet. 

Utbetalningar

Av redovisningen ovan framgår att programimplementeringen avseende beviljade medel 
redan är långt framskriden. Om man istället tittar på gjorda utbetalningar och godkänd 
medfinansiering blir bilden en annan. Totalt har då stödberättigande kostnader på 6,6 
miljoner euro godkänts vilket motsvarar knappt 2 procent av det beviljade ESF-stödet. 
En viktig förklaring till att en så liten del av det beviljade stödet blivit utbetalat är att 
många projekt påbörjades under hösten 2015, 66 av 131 beviljade projekt startade i 
september eller senare. Av de projekt som beviljades stöd under år 2015 hade 45 
stycken en startmånad i januari 2016 eller senare. Mot bakgrund av att projektens 
kostnader under den inledande analys- och planeringsfasen är små och att projekten 
rekvirerar kostnader i efterhand så är det inte förvånande att nivån på utbetalningarna 
fortfarande är låg.
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Projektdeltagare

Av tabell 6 framgår antalet deltagare som påbörjat insatser till och med 2015-12-31. 
Inom programområde 1 investeringsprioritering 10.4 är inte enskilda individer målgrupp 
och därmed har inte projekt inom denna investeringsprioritering inte heller deltagare i 
Socialfondens mening. Enligt Kommissionens riktlinjer för redovisning får 
medlemsländerna i uppföljningen av programmen endast räkna de deltagare för vilka 
det finns uppgifter om för samtliga aktivitetsindikatorer. För 575 deltagare saknas 
uppgift om någon av aktivitetsindikator.

Det är fler män än kvinnor som påbörjat insatser i projekt, det gäller samtliga 
investeringsprioriteringar utom 9.1 där det är något fler kvinnor än män. 
Könsfördelningen bland deltagarna speglar bilden i samhället. Det är något fler 
sysselsatta män än kvinnor och även bland de arbetslösa är männen fler.

Uppföljning sker av resultaten för deltagarna när de avslutar sin insats och efter sex 
månader. I programområde 1 och programområde 2 investeringsprioritering 9.1 är det 
för få deltagare som slutat för att resultat ska kunna redovisas. För övriga 
investeringsprioriteringar kan dock resultat redovisas men de är med undantag för 
Sysselsättningsinitiativet för unga baserade på relativt få deltagare och ska därför tolkas 
med försiktighet.

2/3-delar av deltagarna som slutat sitt projektdeltagande har stärkt sin ställning på 
arbetsmarknaden antingen genom att de börjat arbeta eller studera eller att deltagare 
utanför arbetskraften skrivit in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.
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3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

3.1. Översikt över genomförandet

Id-
numm

er

Insatsområde Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet 
av insatsområdet

1 Programområde 1 
Kompetensförsörjning

19 procent av ramen intecknad. 59 projekt beviljade varav 44 inom särskilt mål 1.1 och 15 inom särskilt mål 1.2. 
Efterfrågan på programmedel i genomförda utlysningar har varit god.

2 Programområde 2 Ökade 
övergångar till arbete

25 procent av medlen intecknade. 81 projekt beviljade varav 39 inom särskilt mål 2.1, 10 inom 2.3 och 32 inom 
2.3. Efterfrågan på programmedel i gjorda utlysningar har varit god.

3 Programområde 3 
Sysselsättningsinitiativet 
för unga

90 procent av medlen intecknade. 21 projekt beviljade. Efterfrågan på programmedel i gjorda utlysningar har varit 
god men en viss minskning kan skönjas.

4 Programområde 4 
Tekniskt stöd

Ett antal moduler har i ärendehanteringssystemen, EBS2020 och Public 360, har driftsatts under året bl.a. E-
tjänsten Projektrummet, stöd för beredning och beslut av ansökan om stöd och stöd för beredning och beslut av 
ansökan om utbetalning och förskott. 

Svenska ESF-rådet har sedan hösten 2012 bedrivit ett utvecklingsarbete för att implementera de förenklade 
kostnadsalternativen i EU under programperioden 2014-2020. Målsättningen är att minska den administrativa 
bördan för stödmottagarna och att frigöra resurser för ett mer resultatinriktat programgenomförande på projekt- 
och programnivå. I det syftet har modeller för enhetskostnader för personalkostnader programområde 1, 2 och 3 
och deltagarersättningar i programområde 2 och 3 tagits fram. EU-kommissionen har granskat 
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Id-
numm

er

Insatsområde Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under genomförandet 
av insatsområdet

enhetskostnadsmodellerna och EU-Parlamentet godkänt dem genom införande i delegerad akt.

Myndigheten tillämpar även en förordningsstyrd schablon på 15 procent för indirekta kostnader i projekten. 
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3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) 

Andra prioriterade områden än tekniskt stöd

Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens 
kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad 
kompetens

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma 
ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma 
indikatorer som ett mål satts upp för.

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

åtgärd

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 28,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade CO05 anställda, inklusive 
egenföretagare

Förhållande 28,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SV 9  SV

Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

efter avslutad åtgärd

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens 
kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad 
kompetens

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade  Förhållande 1,10% % % 0,00 0,00 0,00

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens 
kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad 
kompetens

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Mer utvecklade 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 190 000,00 237,00 129,00 108,00 0,12% 237,00 129,00 108,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 50,00 29,00 21,00 50,00 29,00 21,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, 
inbegripet långtidsarbetslösa, eller 
icke förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) 
eller grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 7,00 6,00 1,00 7,00 6,00 1,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) 
eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

Mer utvecklade 117,00 72,00 45,00 117,00 72,00 45,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 113,00 51,00 62,00 113,00 51,00 62,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och 
har försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

Mer utvecklade 18,00 14,00 4,00 18,00 14,00 4,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 8,00 8,00

CO21 antalet projekt som inriktas på 
kvinnors varaktiga deltagande och 
avancemang i arbetslivet

Mer utvecklade 7,00 7,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO22 antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 
tjänster på nationell, regional eller 
lokal nivå

Mer utvecklade 7,00 7,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små 
och medelstora företag (inbegripet 
kooperativa företag och företag i den 
sociala ekonomin)

Mer utvecklade 52,00 52,00

Totalt antal deltagare 237,00 237,00

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori 2014

Män Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i 
allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet 
långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän 
eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter eller 
icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 0,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors 
varaktiga deltagande och avancemang i 
arbetslivet

Mer utvecklade 0,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga 
förvaltningar eller offentliga tjänster på 
nationell, regional eller lokal nivå

Mer utvecklade 0,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och 
medelstora företag (inbegripet kooperativa 
företag och företag i den sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iii - Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, höja arbetskraftens 
kunskaper, färdigheter och kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad 
kompetens

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014

Summa Män Kvinnor
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen 
och deras kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av 
arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma 
ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma 
indikatorer som ett mål satts upp för.

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen 
och deras kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av 
arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS02 Andel projekt som 
utvecklat nya 
verktyg, strukturer 
eller metoder som 
tillämpas sex 
månader efter 
projektavslut.

Mer utvecklade  Antal 66,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS02 Andel projekt som 
utvecklat nya 
verktyg, strukturer 
eller metoder som 
tillämpas sex 

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

månader efter 
projektavslut.
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen 
och deras kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av 
arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, 
inbegripet långtidsarbetslösa, eller 
icke förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) 
eller grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) 
eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och 
har försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 2,00 2,00

CO21 antalet projekt som inriktas på 
kvinnors varaktiga deltagande och 
avancemang i arbetslivet

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO22 antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 
tjänster på nationell, regional eller 
lokal nivå

Mer utvecklade 1,00 1,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små 
och medelstora företag (inbegripet 
kooperativa företag och företag i den 
sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00 0,00

Totalt antal deltagare 0,00 0,00

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori 2014

Män Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i 
allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet 
långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän 
eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter eller 
icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 0,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors 
varaktiga deltagande och avancemang i 
arbetslivet

Mer utvecklade 0,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga 
förvaltningar eller offentliga tjänster på 
nationell, regional eller lokal nivå

Mer utvecklade 0,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och 
medelstora företag (inbegripet kooperativa 
företag och företag i den sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 1 - Programområde 1 Kompetensförsörjning

Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen 
och deras kvalitet, inbegripet genom mekanismer för att förutse kompetensbehoven, anpassning av kursplaner och inrättande och utveckling av 
arbetsbaserade system för lärande, inbegripet system med både teori och praktik och lärlingssystem

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS03 Antal projekt Mer utvecklade Antal 50,00 13,00 0,00 0,00 26,00% 13,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014

Summa Män Kvinnor

PS03 Antal projekt Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, 
även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma 
ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma 
indikatorer som ett mål satts upp för.

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  3,00 3,00 0,00 3,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade  1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  14,00 9,00 5,00 9,00 5,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 

Mer utvecklade  33,00 24,00 9,00 24,00 9,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 28,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

åtgärd

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, 
även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade  Förhållande 1,10% % % 0,00 0,00 0,00

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, 
även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Mer utvecklade 30 000,00 73,00 49,00 24,00 0,24% 73,00 49,00 24,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 48,00 31,00 17,00 48,00 31,00 17,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 25,00 15,00 10,00 25,00 15,00 10,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 15,00 7,00 8,00 15,00 7,00 8,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 9,00 7,00 2,00 9,00 7,00 2,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 8,00 5,00 3,00 8,00 5,00 3,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, 
inbegripet långtidsarbetslösa, eller 
icke förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 8,00 5,00 3,00 8,00 5,00 3,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) Mer utvecklade 61,00 35,00 26,00 61,00 35,00 26,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

eller grundskoleutbildning (ISCED 2)

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) 
eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

Mer utvecklade 19,00 17,00 2,00 19,00 17,00 2,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 18,00 12,00 6,00 18,00 12,00 6,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 59,00 38,00 21,00 59,00 38,00 21,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 22,00 10,00 12,00 22,00 10,00 12,00

CO14 deltagare som är ensamstående och 
har försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

Mer utvecklade 80,00 52,00 28,00 80,00 52,00 28,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 29,00 18,00 11,00 29,00 18,00 11,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 32,00 23,00 9,00 32,00 23,00 9,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 6,00 6,00

CO21 antalet projekt som inriktas på 
kvinnors varaktiga deltagande och 
avancemang i arbetslivet

Mer utvecklade 4,00 4,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 

Mer utvecklade 8,00 8,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

tjänster på nationell, regional eller 
lokal nivå

CO23 antalet understödda mikroföretag, små 
och medelstora företag (inbegripet 
kooperativa företag och företag i den 
sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00 0,00

Totalt antal deltagare 123,00 123,00

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori 2014

Män Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i 
allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet 
långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän 
eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter eller 
icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 0,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors 
varaktiga deltagande och avancemang i 
arbetslivet

Mer utvecklade 0,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga 
förvaltningar eller offentliga tjänster på 
nationell, regional eller lokal nivå

Mer utvecklade 0,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och 
medelstora företag (inbegripet kooperativa 
företag och företag i den sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, 
även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014

Summa Män Kvinnor
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (ESF), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma 
ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma 
indikatorer som ett mål satts upp för.

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  7,00 4,00 3,00 4,00 3,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade  47,00 28,00 19,00 28,00 19,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  10,00 7,00 3,00 7,00 3,00

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  81,00 56,00 25,00 56,00 25,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 

Mer utvecklade  63,00 35,00 28,00 35,00 28,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 34,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

åtgärd

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00



SV 41  SV

Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (ESF), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade  Förhållande 15,50% % % 0,00 0,00 0,00

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade  Förhållande 11,00% % % 0,00 0,00 0,00

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor
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Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (ESF), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Mer utvecklade 847,00 571,00 276,00 847,00 571,00 276,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 482,00 328,00 154,00 482,00 328,00 154,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 313,00 201,00 112,00 313,00 201,00 112,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 306,00 197,00 109,00 306,00 197,00 109,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 62,00 40,00 22,00 62,00 40,00 22,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 40 000,00 1 222,00 812,00 410,00 3,06% 1 222,00 812,00 410,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, 
inbegripet långtidsarbetslösa, eller 
icke förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) Mer utvecklade 791,00 524,00 267,00 791,00 524,00 267,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

eller grundskoleutbildning (ISCED 2)

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) 
eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

Mer utvecklade 426,00 284,00 142,00 426,00 284,00 142,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 5,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 318,00 220,00 98,00 318,00 220,00 98,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 85,00 57,00 28,00 85,00 57,00 28,00

CO14 deltagare som är ensamstående och 
har försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

Mer utvecklade 420,00 296,00 124,00 420,00 296,00 124,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 42,00 34,00 8,00 42,00 34,00 8,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 31,00 21,00 10,00 31,00 21,00 10,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 1,00 1,00

CO21 antalet projekt som inriktas på 
kvinnors varaktiga deltagande och 
avancemang i arbetslivet

Mer utvecklade 2,00 2,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 

Mer utvecklade 2,00 2,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

tjänster på nationell, regional eller 
lokal nivå

CO23 antalet understödda mikroföretag, små 
och medelstora företag (inbegripet 
kooperativa företag och företag i den 
sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00 0,00

Totalt antal deltagare 1 561,00 1 561,00

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori 2014

Män Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i 
allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet 
långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän 
eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter eller 
icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 0,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors 
varaktiga deltagande och avancemang i 
arbetslivet

Mer utvecklade 0,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga 
förvaltningar eller offentliga tjänster på 
nationell, regional eller lokal nivå

Mer utvecklade 0,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och 
medelstora företag (inbegripet kooperativa 
företag och företag i den sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (ESF), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014

Summa Män Kvinnor
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla gemensamma 
ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras bara de gemensamma 
indikatorer som ett mål satts upp för.

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  2,00 0,00 2,00 0,00 2,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 

Mer utvecklade  11,00 2,00 9,00 2,00 9,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

åtgärd

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 24,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som 
söker arbete efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR03 deltagare som erhåller en 
kvalifikation efter avslutad 

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Id-
nummer

Indikator Regionkategori 2014

Män Kvinnor

åtgärd

CR04 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR05 missgynnade deltagare som 
söker arbete, studerar, erhåller 
en kvalifikation, deltar i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR06 deltagare i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade  Förhållande 1,10% % % 0,00 0,00 0,00

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade  Förhållande 52,00% % % 0,00 0,00 0,00

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS01 Deltagare i 
utbildning sex 

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Mer utvecklade 20 000,00 96,00 45,00 51,00 0,48% 96,00 45,00 51,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 58,00 33,00 25,00 58,00 33,00 25,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 23,00 10,00 13,00 23,00 10,00 13,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 16,00 4,00 12,00 16,00 4,00 12,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 17,00 6,00 11,00 17,00 6,00 11,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, 
inbegripet långtidsarbetslösa, eller 
icke förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 17,00 6,00 11,00 17,00 6,00 11,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) 
eller grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 22,00 11,00 11,00 22,00 11,00 11,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) 
eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

Mer utvecklade 46,00 10,00 36,00 46,00 10,00 36,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 51,00 34,00 17,00 51,00 34,00 17,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 58,00 33,00 25,00 58,00 33,00 25,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 27,00 15,00 12,00 27,00 15,00 12,00

CO14 deltagare som är ensamstående och 
har försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 10,00 2,00 8,00 10,00 2,00 8,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

Mer utvecklade 50,00 37,00 13,00 50,00 37,00 13,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 2,00 2,00

CO21 antalet projekt som inriktas på 
kvinnors varaktiga deltagande och 
avancemang i arbetslivet

Mer utvecklade 3,00 3,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 
tjänster på nationell, regional eller 

Mer utvecklade 5,00 5,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

lokal nivå

CO23 antalet understödda mikroföretag, små 
och medelstora företag (inbegripet 
kooperativa företag och företag i den 
sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00 0,00

Totalt antal deltagare 141,00 141,00

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori 2014

Män Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i 
allmän eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet 
långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän 
eller yrkesinriktad utbildning

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter eller 
icke-statliga organisationer

Mer utvecklade 0,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors 
varaktiga deltagande och avancemang i 
arbetslivet

Mer utvecklade 0,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga 
förvaltningar eller offentliga tjänster på 
nationell, regional eller lokal nivå

Mer utvecklade 0,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och 
medelstora företag (inbegripet kooperativa 
företag och företag i den sociala ekonomin)

Mer utvecklade 0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar till arbete

Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014

Summa Män Kvinnor
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Insatsområde 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 2B : Resultatindikatorer avseende sysselsättningsinitiativet för unga per insatsområde eller del av ett insatsområde (artikel 19.3, bilaga I och II i 
ESF-förordningen)

Id-
numme
r

Indikator Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 arbetslösa deltagare som fullföljer en insats som får 
stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 83,00% % % 565,00 346,00 219,00 0,12% 334,00 206,00

CR02 arbetslösa deltagare som erbjuds anställning, fortsatt 
utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad 
åtgärd

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 19,00% % % 176,00 99,00 77,00 0,17% 99,00 77,00

CR03 arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

Förhållande 19,00% % % 2 050,00 1 214,00 836,00 1,98% 1 155,00 783,00

CR04 långtidsarbetslösa deltagare som fullföljer en insats 
som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

CO02 långtidsarbetslösa Förhållande 83,00% % % 234,00 151,00 83,00 0,19% 145,00 77,00

CR05 långtidsarbetslösa deltagare som erbjuds anställning, 
fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik efter 
avslutad åtgärd

CO02 långtidsarbetslösa Förhållande 18,00% % % 74,00 43,00 31,00 0,28% 43,00 31,00
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Id-
numme
r

Indikator Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CR06 långtidsarbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

CO02 långtidsarbetslösa Förhållande 18,00% % % 523,00 318,00 205,00 1,99% 307,00 197,00

CR07 icke-förvärvsarbetande deltagare som inte studerar 
och som fullföljer en insats som får stöd från 
sysselsättningsinitiativet för unga

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

Förhållande 84,00% % % 29,00 16,00 13,00 0,05% 15,00 13,00

CR08 icke-förvärvsarbetande deltagare som inte studerar 
och som erbjuds anställning, fortsatt utbildning, 
lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

Förhållande 20,00% % % 14,00 7,00 7,00 0,09% 7,00 7,00

CR09 icke-förvärvsarbetande och icke-studerande 
deltagare som studerar, får en kvalifikation eller 
deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagare, 
efter avslutad åtgärd

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

Förhållande 20,00% % % 185,00 76,00 109,00 1,24% 70,00 99,00

CR10 deltagare i fortsatt utbildning, utbildningsprogram 
som leder till ett utbildningsbevis, en 
lärlingsutbildning eller praktiktjänstgöring inom sex 
månader efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år Förhållande 15,00% % % 368,00 234,00 134,00 0,39% 234,00 134,00

CR11 deltagare som har anställning inom sex månader 
efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år Förhållande 33,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR12 deltagare som är egenföretagare inom sex månader 
efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år Förhållande 1,10% % % 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter 
avslutad åtgärd

 33,00 19,00 14,00 17,00 14,00

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd  440,00 257,00 183,00 245,00 172,00

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

 107,00 73,00 34,00 73,00 34,00

CR04 deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad åtgärd

 1 761,00 1 009,00 752,00 956,00 699,00

CR05 missgynnade deltagare som söker arbete, studerar,  1 095,00 646,00 449,00 612,00 426,00
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Id-
numme
r

Indikator Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde 
och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 743,00 444,00 299,00 444,00 299,00

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 
sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-
numme
r

Indikator Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

2014

Män Kvinnor

CR01 arbetslösa deltagare som fullföljer en insats som får 
stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

12,00 13,00

CR02 arbetslösa deltagare som erbjuds anställning, fortsatt 
utbildning, lärlingsplats eller praktik efter avslutad 
åtgärd

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

0,00 0,00

CR03 arbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

59,00 53,00

CR04 långtidsarbetslösa deltagare som fullföljer en insats 
som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga

CO02 långtidsarbetslösa 6,00 6,00

CR05 långtidsarbetslösa deltagare som erbjuds anställning, CO02 långtidsarbetslösa 0,00 0,00
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Id-
numme
r

Indikator Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

2014

Män Kvinnor

fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktik efter 
avslutad åtgärd

CR06 långtidsarbetslösa deltagare som studerar, erhåller en 
kvalifikation eller deltar i sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd

CO02 långtidsarbetslösa 11,00 8,00

CR07 icke-förvärvsarbetande deltagare som inte studerar 
och som fullföljer en insats som får stöd från 
sysselsättningsinitiativet för unga

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

1,00 0,00

CR08 icke-förvärvsarbetande deltagare som inte studerar 
och som erbjuds anställning, fortsatt utbildning, 
lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

0,00 0,00

CR09 icke-förvärvsarbetande och icke-studerande 
deltagare som studerar, får en kvalifikation eller 
deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagare, 
efter avslutad åtgärd

CO04 icke-förvärvsarbetande 
som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

6,00 10,00

CR10 deltagare i fortsatt utbildning, utbildningsprogram 
som leder till ett utbildningsbevis, en 
lärlingsutbildning eller praktiktjänstgöring inom sex 
månader efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år 0,00 0,00

CR11 deltagare som har anställning inom sex månader 
efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år 0,00 0,00

CR12 deltagare som är egenföretagare inom sex månader 
efter avslutad åtgärd

CO06 under 25 år 0,00 0,00

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter 
avslutad åtgärd

 2,00 0,00

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd  12,00 11,00

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

 0,00 0,00

CR04 deltagare i sysselsättning, inklusive  53,00 53,00
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Id-
numme
r

Indikator Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

2014

Män Kvinnor

egenföretagande, efter avslutad åtgärd

CR05 missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, 
erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 
inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

 34,00 23,00

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 
sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00

CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00

CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd

 0,00 0,00
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Insatsområde 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

CO01 Arbetslösa, 
inklusive 
långtidsarbetslösa

Antal 11,00 5 254,55% 578,00 369,00 209,00 545,00 352,00 193,00

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS03 Deltagare i 
arbetsmarknadspoliti
skt program sex 
månader efter 
avslutat 
projektdeltagande

33,00 17,00 16,00 33,00 17,00 16,00
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Insatsområde 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa

5 457,00 3 313,00 2 144,00 4 647,00 2 826,00 1 821,00

CO02 långtidsarbetslösa 1 460,00 928,00 532,00 1 321,00 838,00 483,00

CO03 icke-förvärvsarbetande 758,00 390,00 368,00 712,00 372,00 340,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar 
i allmän eller yrkesinriktad utbildning

747,00 383,00 364,00 702,00 365,00 337,00

CO06 under 25 år 6 215,00 3 703,00 2 512,00 5 359,00 3 198,00 2 161,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) 
eller grundskoleutbildning (ISCED 2)

2 462,00 1 457,00 1 005,00 2 345,00 1 390,00 955,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) 
eller eftergymnasial utbildning 
(ISCED 4)

3 571,00 2 156,00 1 415,00 2 874,00 1 737,00 1 137,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) 182,00 90,00 92,00 140,00 71,00 69,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 1 193,00 699,00 494,00 1 052,00 619,00 433,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

förvärvsarbetar

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

370,00 189,00 181,00 325,00 165,00 160,00

CO14 deltagare som är ensamstående och 
har försörjningsansvar för barn

48,00 2,00 46,00 46,00 2,00 44,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

1 758,00 1 035,00 723,00 1 520,00 899,00 621,00

CO16 personer med funktionsnedsättning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper 105,00 74,00 31,00 95,00 68,00 27,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00

CO19 från landsbygdsområden 297,00 193,00 104,00 286,00 186,00 100,00

Totalt antal deltagare 6 404,00 5 546,00

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori 2014

Män Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa 810,00 487,00 323,00

CO02 långtidsarbetslösa 139,00 90,00 49,00

CO03 icke-förvärvsarbetande 46,00 18,00 28,00
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CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i 
allmän eller yrkesinriktad utbildning

45,00 18,00 27,00

CO06 under 25 år 856,00 505,00 351,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

117,00 67,00 50,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

697,00 419,00 278,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) 42,00 19,00 23,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

141,00 80,00 61,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har 
försörjningsansvar för barn

45,00 24,00 21,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

2,00 0,00 2,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)

238,00 136,00 102,00

CO16 personer med funktionsnedsättning 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper 10,00 6,00 4,00

CO18 hemlösa eller utestängda från 
bostadsmarknaden

0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden 11,00 7,00 4,00

Totalt antal deltagare 858,00
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Insatsområde 3 - Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga

Investeringsprioritering 8ii - Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar (YEI), särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för 
social utestängning och ungdomar från marginaliserade grupper, vilket inbegriper genomförandet av ungdomsgarantin

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2015

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS12 Deltagare under 25 år Antal 20 000,00 6 215,00 3 703,00 2 512,00 31,08% 5 359,00 3 198,00 2 161,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014

Summa Män Kvinnor

PS12 Deltagare under 25 år 856,00 505,00 351,00
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Prioriterade områden för tekniskt stöd

Insatsområde 4 - Programområde 4 Tekniskt stöd

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2014

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 långtidsarbetslösa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 icke-förvärvsarbetande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller 
yrkesinriktad utbildning

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 under 25 år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 över 54 år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet 
långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som 
inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2014

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 deltagare som lever i hushåll där ingen 
förvärvsarbetar och som har försörjningsansvar för 
barn

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO14 deltagare som är ensamstående och har 
försörjningsansvar för barn

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som 
romer)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 personer med funktionsnedsättning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 andra missgynnade grupper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 från landsbygdsområden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av 
arbetsmarknadens parter eller icke-statliga 
organisationer

0,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga 
deltagande och avancemang i arbetslivet

0,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga 
förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, 

0,00
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Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2014

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor

regional eller lokal nivå

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och 
medelstora företag (inbegripet kooperativa företag 
och företag i den sociala ekonomin)

0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 4 - Programområde 4 Tekniskt stöd

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
numme
r

Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2014

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS10 N+3 Antal år 7,00

PS11 Kontrollbesök på plats utförda 
av förvaltande myndighet

Antal

PS13 Externa programutvärderingar Antal
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Insatsområde 4 - Programområde 4 Tekniskt stöd

Särskilt mål 4.1 - Ökad effektivitet och kvalitet i projektutlysning, handläggning, uppföljning och kontroll av socialfondsprogrammet.

Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS04 Andel ansökt belopp 
( i inkomna 
projektansökningar) 
som uppfyller 
kriterierna för 
respektive 
projektutlysning

 Förhållande 85,00% % % 101,76% 86,50 86,50 86,50 86,47 86,47 86,47

PS05 Andel beslutat 
belopp av totalt utlyst 
belopp

 Förhållande 70,00% % % 104,87% 73,41 73,41 73,41 73,36 73,36 73,36

PS06 Genomsnittligt antal 
arbetstimmar per 
utbetalningsbeslut

 Förhållande 4,00% % % 400,00% 16,00 16,00 16,00 33,00 33,00 33,00

PS07 Genomsnittlig 
handläggningstid för 
utbetalningsbeslut

 Förhållande 50,00% % % 113,62% 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81

PS08 Andel kontroller på 
plats (utförda av 
förvaltande 
myndighet) utan 
avvikelser

 Förhållande 80,00% % % 0,00 0,00 0,00
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Id-
num
mer

Indikator Regionkategori Gemensam 
aktivitetsindikator som 
använts som grund för 
fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2015

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS09 Årlig felprocent  <2% Inga revisioner 
enligt 

förordning (EU) 
1303/2013 

artikel 127.1 
genomfördes.

Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS04 Andel ansökt belopp 
( i inkomna 
projektansökningar) 
som uppfyller 
kriterierna för 
respektive 
projektutlysning

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PS05 Andel beslutat 
belopp av totalt utlyst 
belopp

90,10 90,10 90,10

PS06 Genomsnittligt antal 
arbetstimmar per 
utbetalningsbeslut

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

PS07 Genomsnittlig 
handläggningstid för 
utbetalningsbeslut

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS08 Andel kontroller på 
plats (utförda av 
förvaltande 
myndighet) utan 
avvikelser

0,00 0,00 0,00
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Id-
num
mer

Indikator Regionkategori 2014

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS09 Årlig felprocent Inga revisioner 
enligt 

förordning (EU) 
1303/2013 

artikel 127.1 
genomfördes.
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Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag

Indikator Antal företag som får 
stöd från det operativa 
programmet exklusive 
multipelt stöd
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3.3. Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen
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3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå

Insatsomr
åde

Fond Regionkategori Beräknings
grund

Summa fond Medfinansieringsgr
ad

Total 
stödberättigande 

kostnad för insatser 
som valts ut för 

stöd

Andel av det totala 
anslaget som de 
valda insatserna 

omfattar

Offentlig 
stödberättigande 
kostnad för insatser 
som valts ut för 
stöd

Totala 
stödberättigande 
utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till 
den förvaltande 
myndigheten

Andel av det totala 
anslaget som 
omfattas av 
stödberättigande 
utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare

Antal utvalda 
insatser

1 ESF Mer utvecklade Summa 413 661 908,00 50,00 65 935 584,00 15,94% 57 124 104,00 369 116,00 0,09% 51

2 ESF Mer utvecklade Summa 965 211 118,00 50,00 182 495 644,00 18,91% 178 598 947,00 698 699,00 0,07% 66

3 Syssel
sättnin
gsiniti
ativet 
för 
unga

Summa 132 489 288,00 66,67 93 963 601,00 70,92% 93 644 181,00 5 587 560,00 4,22% 15

4 ESF Mer utvecklade Summa 64 813 558,00 50,00 9 253 634,00 14,28% 9 253 634,00 9 253 634,00 14,28% 3

Summa ESF Mer 
utvecklade

1 443 686 584,00 50,00 257 684 862,00 17,85% 244 976 685,00 10 321 449,00 0,71% 120

Summa Syssel
sättni
ngsini
tiative
t för 
unga

132 489 288,00 66,67 93 963 601,00 70,92% 93 644 181,00 5 587 560,00 4,22% 15

Slutsumm
a

1 576 175 872,00 51,40 351 648 463,00 22,31% 338 620 866,00 15 909 009,00 1,01% 135
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Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 2.5 i 
förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013)

Insatsområde Utgiftens beskaffenhet Kategoriseringsaspekter Finansiella uppgifter

Fond Regionkategori Insatstyp Finansieringsfo
rm

Territoriell 
aspekt

Territoriell 
genomförande

mekanism

Tematiskt mål ESF:s 
andratema

Näringsgren Område(n) eller 
region(er)

Total 
stödberättigand

e kostnad för 
insatser som 

valts ut för stöd

Offentlig 
stödberättigand

e kostnad för 
insatser som 

valts ut för stöd

Totala 
stödberättigand
e utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare 

till den 
förvaltande 

myndigheten

Antal utvalda 
insatser

1 ESF Mer utvecklade 117 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 60 615 667,00 51 804 187,00 351 462,00 38

1 ESF Mer utvecklade 118 01 07 07 10 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 5 319 917,00 5 319 917,00 17 654,00 13

2 ESF Mer utvecklade 102 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 75 661 124,00 74 462 772,00 529 589,00 31

2 ESF Mer utvecklade 103 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 53 474 019,00 53 474 019,00 116 579,00 10

2 ESF Mer utvecklade 109 01 07 07 09 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 53 360 501,00 50 662 156,00 52 531,00 25

3 Sysselsättningsin
itiativet för unga

103 01 07 07 08 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 93 963 601,00 93 644 181,00 5 587 560,00 15

4 ESF Mer utvecklade 121 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 6 940 225,00 6 940 225,00 6 940 225,00 1

4 ESF Mer utvecklade 122 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 462 682,00 462 682,00 462 682,00 1

4 ESF Mer utvecklade 123 01 07 07 08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08 

SE 1 850 727,00 1 850 727,00 1 850 727,00 1
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Table 8: The use made of cross-financing

1 2 3 4 5 6

Use of cross-financing Priority 
axis

The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR)

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR)

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Costs eligible for support under 
the ESF, but supported from 
the ERDF

1 25 641,00 0,01% 0,00

Costs eligible for support under 
the ESF, but supported from 
the ERDF

2 14 957,00 0,00% 0,00
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1 2 3 4 5

Priority axis The amount of support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme area 
based on selected operations 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure incurred 
in operations implemented 
outside the programme area 
declared by the beneficiary to 
the managing authority 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)

Utgifter som förväntas uppstå 
utanför unionen inom de tematiska 
målen 8 och 10, på grundval av de 

insatser som valts ut (euro)

Andel av det totala anslagsbeloppet 
(unionens och medlemsstatens 

bidrag) till ESF-programmet eller 
ESF:s del av ett program som 
finansieras av flera fonder (%) 

(1/totalt anslagsbelopp (unionens 
och medlemsstatens bidrag) till 

ESF-programmet eller ESF:s del av 
ett program som finansieras av flera 

fonder * 100)

Stödberättigande utgifter som 
uppstått utanför unionen och som 
stödmottagaren deklarerat till den 
förvaltande myndigheten (euro)

Andel av det totala anslagsbeloppet 
(unionens och medlemsstatens 

bidrag) till ESF-programmet eller 
ESF:s del av ett program som 
finansieras av flera fonder (%) 

(3/totalt anslagsbelopp (unionens 
och medlemsstatens bidrag) till 

ESF-programmet eller ESF:s del av 
ett program som finansieras av flera 

fonder * 100)

40 000,00 0,00% 4 899,00 0,00%
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Tabell 11: Anslag från sysselsättningsinitiativet för unga till ungdomar utanför de stödberättigade Nuts 2-regionerna

Insatsområde Stödbelopp från EU inom 
ramen för 

sysselsättningsinitiativet för 
unga (särskilt anslag till 

sysselsättningsinitiativet för 
unga och motsvarande ESF-

stöd) som planeras för 
tilldelning till ungdomar 

utanför de stödberättigade 
Nuts 2-regionerna (euro), i 

enlighet med avsnitt 2.A.6.1 
i det operativa programmet

Stödbelopp från EU inom 
ramen för 

sysselsättningsinitiativet för 
unga (särskilt anslag till 

sysselsättningsinitiativet för 
unga och motsvarande ESF-
stöd) som tilldelas insatser 

för att stödja ungdomar 
utanför de stödberättigade 
Nuts 2-regionerna (euro)

Stödberättigande utgifter 
som uppstått inom ramen 
för insatser för att stödja 

ungdomar utanför de 
stödberättigade regionerna 

(euro)

Motsvarande EU-stöd för 
stödberättigande utgifter 
som uppstått inom ramen 
för insatser för att stödja 

ungdomar utanför de 
stödberättigade regionerna, 
till följd av tillämpning av 

insatsområdets 
medfinansieringsgrad (euro)

Summa 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.  UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit 
tillgängliga under föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och 
referensperioden för de utvärderingsrapporter som använts

Under 2015 har en programutvärdering blivit tillgänglig. Det gäller den utvärdering av 
Sysselsättningsinitiativet för unga (mål 3.1) som i enlighet med socialfondsförordningen 
genomförts under hösten 2015. Syftet med utvärderingen var tvådelat. Den skulle dels 
bidra med information om hur implementering av initiativet fortlöper och bidra till att 
stödja arbetet med att vidareutveckla satsningen. Den skulle för det andra värdera och 
stödja satsningens utvärderingsbarhet.

Utvärderingen visar att Sysselsättningsinitiativet i stora drag är en välfungerande 
satsning. Implementeringen av programområdet i Sverige ligger väl i linje med 
initiativets tänkta inriktning på både EU-nivå och nationell nivå.

Enligt Socialfondsprogrammet ska hälften av medlen gå till Arbetsförmedlingen och 
hälften till projekt i de tre regioner som ingår i initiativet, Mellersta Norrland, Norra 
Mellansverige och Sydsverige. Arbetsförmedlingen har valt att rikta insatserna mot 
matchningsbara unga mellan 16-24 år, som är nyinskrivna eller som varit arbetslösa i 
mer än 90 dagar (inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar). Målgruppen innebär en 
fokusering på unga som står relativt nära arbetsmarknaden för att på så vis förhindra att 
unga hamnar i långtidsarbetslöshet. Målgruppen för de regionala projekten har i stor 
utsträckning påverkats av Arbetsförmedlingens val av målgrupp. De regionala 
utlysningarna har fokuserat på unga i åldern 15-17 år alternativt unga i åldern 18-24 år, 
som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Enligt projektansökningarna vänder sig 
beviljade projekt till unga långt ifrån arbetsmarknaden, såsom personer med 
funktionsnedsättning, utrikes födda eller unga som saknar fullföljd gymnasiebehörighet. 
En del projekt riktar sig även mot unga med psykisk ohälsa.  

Beviljade projekt har tydligt individfokus och bygger i hög grad vidare på befintliga 
metoder och arbetssätt. Prioriterat inom Arbetsförmedlingens del av 
Sysselsättningsinitiativet är förberedande verksamhet, det vill säga olika former för stöd 
syftande till att underlätta yrkes- och studieval, samt ökade arbetsmarknadskontakter 
genom att utöka befintliga/ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser. Fokuseringen på 
ett intensifierat matchningsarbete innebär att medarbetarna ska ha färre arbetssökande 
unga än i ordinarie verksamhet och att medarbetarna ska lägga lika mycket av sin 
arbetstid på förberedande insatser mot målgruppen som på relationsskapande insatser 
gentemot arbetsgivare. Att förmedlarna ska ha färre ungdomar är något som skiljer 
projektet från ordinarie verksamhet. Inom projektet har även separat personal anställts 
för att möjliggöra ett mer fokuserat arbete med ungdomar och arbetsgivare. I praktiken 
har det inneburit en resursförstärkning till Arbetsförmedlingens existerande insatser. 
Beviljade projekt i den regionala delen av satsningen inbegriper en bred palett av 
arbetssätt:
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 Coachning, vägledning och rådgivning, relations- och motivationsarbete, studie – 
och yrkesvägledning

 Direkta utbildningsinsatser, kurser, seminarier, stöd i genomförande av 
utbildning

 Matchning mot praktik och arbete, lärlingsutbildning, arbetsförlagd utbildning, 
yrkesintroduktion, arbetslivsinriktad rehabilitering, studiebesök, hälsofrämjande 
insatser

Den regionala delen av initiativet bygger på prioriteringar som gjorts utifrån en 
behovsanalys i respektive region. Till skillnad från tidigare socialfondsperioder, utmärks 
de regionala satsningarna även i högre grad av ett strategiskt, regionalt helhetsgrepp där 
utlysningarna av projektmedel föregåtts av en analys- och mobiliseringsfas. Det stärker 
inte bara förutsättningarna för mer välfungerande projekt, utan också för ett starkare 
samlat avtryck på ungdomsarbetslösheten på regional nivå.

Sysselsättningsinitiativets utveckling utifrån medel- och deltagarperspektiv är också att 
se som god. Samtliga medel är i stort sett intecknade eller under beredning. Även om 
deltagarantalet fortfarande är lågt i förhållande till målen, är det samtidigt förväntat med 
tanke på att i synnerhet de regionala projekten nyligen startat upp.

Övergripande målsättning för båda delarna av Sysselsättningsinitiativet är även att 
minska den könssegregerade arbetsmarknaden. Fördelningen mellan kvinnor och män 
var tidpunkten för förhållandevis lik mellan Ung framtid och de regionala projekten. I 
Ung framtid är ungefär 40 procent av deltagarna kvinnor medan de regionala projekten 
består av drygt 35 procent kvinnor. Fördelningen mellan kvinnor och män speglar 
bilden i målgruppspopulationen i stort. Det saknas dock en samlad uppgift om hur 
fördelningen av kvinnor och män ser ut inom målgruppen i de tre regionerna, vilket 
sannolikt delvis beror på att projektens faktiska deltagargrupp är förhållandevis bred och 
omfattar både inskrivna ungdomar och ungdomar som står utanför systemet, samt 
ungdomar med varierande utbildningsbakgrund och hälsostatus.

Utvärderingen pekar på ett antal svagheter i genomförandet av Sysselsättningsinitiativet, 
vilka riskerar att påverka satsningens måluppfyllelse på sikt. Övergripande handlar 
dessa om bristen på ett samlat systemgrepp i förberedelsen och starten av 
Arbetsförmedlingens del och den regionala delen, en outnyttjad potential för lärande 
samt risk för målgruppskonkurrens. Att dessa svagheter inte fullt ut uppmärksammades 
eller hanterades under förberedelsen och starten bör ses mot bakgrund av satsningens 
korta initieringsfas och starka styrning mot att snabbt komma igång med att betala ut 
avsatta medel. För att stärka satsningens genomslag ger utvärderarna ett antal 
rekommendationer, vilka bland annat handlar om att föra en samlad, strategisk 
diskussion om hur viktiga volymmålen är i relation till risken att anvisas till projekten, 
trots att deltagare potentiellt hade kunnat gå vidare till arbete/studier på egen hand. Det 
finns även en upplevd risk att inskrivna ungdomar anvisas till längre insatser i form av 
exempelvis praktik eller arbetsmarknadsutbildning för att nå kraven på medfinansiering, 
även i de fall då kortare insatser i form av rådgivning eller coachning hade varit 
tillräckliga.[1]

För att möjliggöra lärande planerar ESF-rådet ett seminarium med Arbetsförmedlingen 
och de tre regionerna som implementerar initiativet. Genom återföring av 
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utvärderingsresultaten skapas på så sätt möjligheter att förbättra genomförandet.

[1] Utvärdering av sysselsättningsinitiativet för unga, Strategirådet, december 2015.
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5. UPPGIFTER OM GENOMFÖRANDET AV 
SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA, I FÖREKOMMANDE 
FALL

Europeiska rådet beslutade 2013 att utforma ett särskilt sysselsättningsinitiativ för unga 
för att öka det befintliga ekonomiska stödet från EU till de regioner och enskilda 
personer som har drabbats hårdast när det gäller ungdomsarbetslöshet och inaktivitet. 
Initiativet förstärker det stöd som ges av Europeiska socialfonden för genomförandet av 
åtgärderna inom ungdomssysselsättning och stödjer alltså genomförandet av 
ungdomsgarantin. Det görs genom finansiering av verksamheter som direkt hjälper unga 
som varken arbetar eller studerar. Initiativet genomförs som ett särskilt insatsområde 
inom programområde 3.

Ungdomsgarantin (YG) syftar till att säkerställa att alla ungdomar under 25 års ålder 
ungdomar under 25 år får ett erbjudande med bra kvalitet om anställning, fortsatt 
utbildning, en lärlingsplats eller praktik inom en period av fyra månader efter de att de 
blivit arbetslösa eller lämnar formell utbildning.

De årliga genomföranderapporterna ska innehålla en bedömning av kvaliteten på de 
erbjudanden som lämnats till deltagarna inklusive missgynnade deltagare.

Att följa upp kvaliteten i erbjudandena är en uppgift som rymmer fler dimensioner. Det 
behöver identifieras vilka deltagare som ska omfattas av redovisningen, begreppen 
erbjudande och kvalitet ska definieras och data ska samlas in.

Kommissionens riktlinjer förtydligar hur uppföljningen ska ske. De deltagare som 
omfattas av uppföljningen är följande:

 Deltagare som avbryter insatsen före planerat avslut utan att gå vidare till arbete 
och som fått ett erbjudande om arbete men inte accepterade det.

 Deltagare som får ett erbjudande om anställning under pågående projekt och 
accepterar det.

 Deltagare som deltar till planerat avslut och får ett erbjudande om anställning 
men inte accepterar det.

 Deltagare som deltar till planerat avslut och får ett erbjudande om anställning 
och accepterar det.

Ett anställningserbjudande definieras som ett frivilligt men bindande löfte, lämnat för 
godkännande av t.ex. en arbetsgivare till deltagaren och det tydligt visar att den som 
lämnar erbjudandet är beredd att ingå ett anställningsavtal enligt givna villkor med 
deltagaren och att det görs på ett sätt så att vem som helst (engelskans reasonable 
person) förstår att ett accepterande kommer att resultera i ett bindande avtal. När 
deltagaren accepterar det blir ett avtal som juridiskt binder båda parter

Kvaliteten i erbjudandena kan enligt Kommissionens riktlinjer bedömas utifrån följande 
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dimensioner:

 Egenskaper i erbjudandet som t.ex. tillsvidare eller tidbegränsad anställning, 
omfattning, ersättning, kompetenskrav.

 Relevans utifrån deltagarens situation som t.ex. ålder, familjesituation, 
kompetens.

 Uppföljning av erbjudandet efter en viss tid, om deltagaren är fortsatt anställd 
efter t.ex. 6, 12 eller 24 månader.

 Erbjudande som inte accepteras eller där anställningen avslutas tidigt.

ESF-rådet kommer med stöd av data från uppföljningssystemet hand att använda 
dimension 4 för bedöma kvaliteten i erbjudandet för de deltagare som tackat nej och 
dimension 1 för de deltagare som accepterat erbjudandet.

Underlaget för att göra en bedömning av kvaliteten i de erbjudanden om arbete som 
lämnats är alltför litet för att redovisas i den årliga genomföranderapporten för 2015.

I Sverige omfattas regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige samt Mellersta Norrland 
av stödet. Hälften av medlen tilldelas på nationell nivå och kan bara sökas av 
Arbetsförmedlingen medan resterande medel tilldelas regionalt. Insatserna ska vara 
avslutade under år 2018

I Sverige startade Sysselsättningsinitiativet för unga 2014 genom att 
Arbetsförmedlingen beviljades stöd för projektet Ung Framtid. Under 2015 har Ung 
Framtid fortsatt och utökat sin verksamhet. Ung Framtid har verksamhet i de tre berörda 
regionerna. Ramen för Arbetsförmedlingens del uppgår till 66 miljoner euro och vid 
utgången av 2015 var 52 miljoner euro intecknade.

Den första regionala utlysningen inom Sysselsättningsinitiativet för unga öppnades i 
slutet av 2014. ESF-rådet har under 2015 slutfört sju regionala utlysningar. Vid årets 
slut var 94 miljoner euro av den totala ramen på 132 miljoner euro intecknad.

6 215 deltagare har påbörjat insatser varav 4 763 är män och 3 128 är kvinnor. Inom 
Sysselsättningsinitiativet för unga har 3 362 deltagare avslutat insatserna varav 2 154 
män och 1 424 kvinnor. Av dem hade 2 387 förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden. 
En något högre andel av de kvinnor som avslutat insatsen hade stärkt sin ställning på 
arbetsmarknaden jämfört med männen. För kvinnorna var andelen med stärkt ställning 
på arbetsmarknaden 70 procent och för männen 64 procent.

Den kurs som används för beräkning av den finansiella ramen i kronor är enligt 
regeringens beslut 8,39 kronor per euro. Den kurs som används vid redovisning av 
stödberättigande kostnader till Kommissionen är kursen den månad utgiften bokfördes 
av Attesterande myndighetens system. Om euron i genomsnitt är starkare än 8,39 kan 
ESF-rådet inte redovisa kostnader som motsvarar hela ramen i euro. Under 2015 var 
kursen i genomsnitt 9,36. Enligt den ekonomiska vårpropositionen 2016 räknar 
regeringen med att eurokursen under 2016 och 2017 kommer att vara 9,3 kronor per 
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euro för att 2018 sjunka till 9,2. Om utvecklingen följer denna prognos kommer cirka 10 
procent av ramen i euro inte kunna rekvireras även om hela ramen i kronor används.
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6. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH 
ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits

Ärendehanteringssystem

Svenska ESF-rådets ärendehanteringssystem, EBS2020 och Public 360, är utvecklade 
för att ärenden ska kunna handläggas korrekt och effektivt i enlighet med lagar och 
förordningar samt att via e-tjänsten Projektrummet ge stöd och service till de som söker 
projektmedel och driver projekt. Systemen används för förvaltning av Socialfonden och 
Fead.

I årets början var en rad funktioner inte tillgängliga och under året har myndigheten 
utvecklat och driftsatt ett antal moduler, bland annat:

 E-tjänsten Projektrummet
 Stöd för beredning och beslut av ansökan om stöd
 Stöd för beredning och beslut av ansökan om utbetalning och förskott
 Integration mellan EBS2020 och ekonomisystemet Agresso
 Integration mellan EBS2020 och Public 360.

I samband med driftssättning har utbildningsinsatser genomförts för ESF-rådets 
medarbetare.

Under 2016 kommer återstående moduler i systemet att driftsättas, det avser följande 
funktioner:

 Upphandlade/fakturerande projekt
 Ändringshantering
 Återkrav
 TA-medel
 Registervård, rapportering & metadata
 Kontroll på plats

Dessutom sker en successiv utökning av antalet rapporter från systemet och funktion för 
att ladda upp filer från Projektrummet.

Upphandling av projekt- och klusterutvärderare

Svenska ESF-rådet har upphandlat projekt- och klusterutvärdering under 2015. 
Upphandlingen har tre syften. För det första ska det förenkla för projektägare som 
behöver beställa utvärdering. För det andra ska det bidra till att höja kvaliteten på 
utvärderingen av Socialfonden. För det tredje ska det underlätta möjligheterna till att 
utvärderare finns på plats i ett tidigt skede i genomförandet av projekten.
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Under våren 2015 tog myndigheten fram ett förfrågningsunderlag och annonserade en 
upphandling av utvärderingen. Beslut om tilldelning av utvärderingsuppdraget fattades i 
juni. Därefter överprövades upphandlingen.
I avvaktan på att utvärderare finns tillgängliga för avrop har projekten upphandlat 
utvärderare själva i samråd med ESF-rådet.

Svarsfrekvens i undersökningarna för de långsiktiga resultatindikatorerna

För att samla in data till de långsiktiga resultatindikatorerna har ESF-rådet valt att 
inledningsvis genomföra totalundersökningar av de deltagare som slutat. För att kunna 
använda kostnadseffektiva web-undersökningar så har e-postadresser till deltagarna 
samlats in och för de deltagare som vi inte fått fungerade e-postadresser till så har 
postala undersökningar genomförts. Denna del av undersökningarna har funderat bra 
däremot har svarsfrekvensen i de två insamlingsomgångar som genomförts varit mycket 
låg, cirka 15 procent. Den första insamlingsomgången avsåg deltagare i programområde 
3 som avslutade sitt deltagande i juni 2015 eller tidigare. Långsiktiga resultatindikatorer 
ska redovisas för deltagare i PO 3 i varje årlig genomföranderapport till och med år 
2019. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare i PO 1 och PO 2 ska redovisas i den 
årliga genomföranderapporten 2019 samt i slutrapporten.

Låga och sjunkande svarsfrekvenser i samhällsundersökningar är ett generellt problem. 
Till exempel så har svarsfrekvensen i . den svenska arbetskraftsundersökningen minskat 
från 85 procent år 2000 till mindre än 65 procent år 2014[2]. Särskilt svårt är det att få 
svar från ungdomar och är de män, arbetslösa eller utanför arbetskraften och utrikes 
födda ökar svårigheterna ytterligare[3], [4].

Beskrivningen av de grupper som det är svårast att få svar ifrån sammanfaller till stora 
delar med målgruppen för programområde 3. ESF-rådet kommer därför att undersöka 
alternativa möjligheter att inhämta uppgifter med en tillförlitlighet inom ramen för 
Kommissionens krav[5]. Där en möjlighet kan vara att kombinera uppgiftsinsamlingen 
från deltagarna med registeruppgifter. En annan möjlighet är urvalsundersökningar med 
förstärkta uppföljningsrutiner.

Uppföljningen av deltagarmålen för särskilda målen 2.1 och 2.3 motsvarar inte 
målgruppen

För programområde 2 investeringsprioritering 8.1 och 9.1 motsvarande särskilda målen 
2.1 och 2.3 finns i programmet mål för antalet deltagare. Av programmets skrivningar 
framgår att målen avser hela målgruppen dvs arbetslösa deltagare och deltagare utanför 
arbetskraften. Uppföljningen av målen ska dock ske med den genensamma 
aktivitetsindikator ”Arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa”. Det innebär att deltagare 
utanför arbetskraften inte kommer att ingå i Kommissionens uppföljning av målet. Cirka 
25 procent av deltagarna beräknas vara deltagare utanför arbetskraften. Någon 
gemensam aktivitetsindikator som täcker hela målgruppen finns inte och en möjlig 
lösning på detta är att komplettera programmet med en programspecifik indikator som 
omfattar hela målgruppen. Ett annat alternativ är att fördela deltagarmålet på arbetslösa 
deltagare och deltagare utanför arbetskraften. Ett tredje alternativ är att behålla 
nuvarande uppföljning men att ESF-rådet kommenterar detta i kommande 
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genomföranderapporter och i avslutsrapporten.

ESF-rådet kommer att ta upp frågan med Kommissionen för att klargöra hur frågan bör 
hanteras.

För särskilt mål 2.2 (investeringsprioritering 8.2) finns inte detta problem där sker 
uppföljning med den gemensamma aktivitetsindikatorn deltagare under 25 år vilket helt 
motsvarar målgruppen.

[1] Meddelande om prövningstillstånd

[2] 
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/AM0401_BS_2015_150827.pdf

[3] http://www.medarbetarportalen.gu.se/News/gu-journal/arkiv/2013/nummer-6-
13/enkattrotthet-
/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%
26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D3%26ved%3D0ah
UKEwiPvpLMuojMAhWGXiwKHQ7HCnQQFggvMAI%26url%3Dhttp%253A%252F
%252Fwww.medarbetarportalen.gu.se%252FNews%252Fgu-
journal%252Farkiv%252F2013%252Fnummer-6-13%252Fenkattrotthet-
%252F%26usg%3DAFQjCNFHbZbRgR5hhRhTTe5FvG1CbjnXnw%26bvm%3Dbv.11
9028448%2Cd.bGg

[4] http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-officiella-statistik-hotar-att-bli-
missvisande/

[5] https://circabc.europa.eu/sd/a/50415ba4-b2d7-4000-bbf0-
f44a11337662/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf  Se sid. 19
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b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att 
säkerställa att målen uppfylls, med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder 
som vidtagits eller planerats, i tillämpliga fall.
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7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN

En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga 
genomföranderapporterna ska offentliggöras och överföras som en separat fil i form av 
en bilaga till den årliga och den slutliga genomföranderapporten.

Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > 
Dokument i SFC2014
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8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT
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9. VALFRITT FÖR DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS 2016, GÄLLER INTE ÖVRIGA LÄTTA RAPPORTER: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT 
UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN

Tabell 14: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor

Allmänt förhandsvillkor Kriterier som inte uppfyllts Vidtagna 
åtgärder

Tidsfrist Ansvariga organ Åtgärd slutförd 
inom tidsfristen

Kriterier
na 
uppfylld
a

Förväntat 
datum för 
fullt 
genomförand
e av 
återstående 
åtgärder

Anmärkningar
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Tabell 15: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor

Allmänt förhandsvillkor Kriterier som inte uppfyllts Vidtagna 
åtgärder

Tidsfrist Ansvariga organ Åtgärd slutförd 
inom tidsfristen

Kriterier
na 
uppfylld
a

Förväntat 
datum för 
fullt 
genomförand
e av 
återstående 
åtgärder

Anmärkningar
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10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSERNA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH 
GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (ARTIKLARNA 101 H OCH 111.3 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

10.1. Större projekt

Tabell 12: Större projekt

Projekt CCI Status för det 
större projektet

Totala 
investeringar

Totala 
stödberättigande 

kostnader

Planerat datum 
för 
anmälan/ansök
an

Datum för 
underförstått 
avtal/godkänna
nde från 
kommissionen

Planerat 
startdatum för 
genomförande 
(år, kvartal)

Planerat datum 
för slutförande

Insatsområde/Investerings
prioritering

Aktuell 
genomförandes
tatus – 
Finansiella 
framsteg (% av 
utgifter som 
attesterats för 
kommissionen 
jämfört med de 
sammanlagda 
stödberättigand
e utgifterna)

Aktuell 
genomförandestatus 
– fysiska framsteg – 
projektets 
huvudsakliga 
genomförandefas

Huvudsakliga 
prestationer

Datum för 
undertecknande av 
det första 
arbetskontraktet

Synpunkter
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Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder 
som vidtagits för att lösa dessa
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Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det 
operativa programmet
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10.2. Gemensamma handlingsplaner

Framsteg
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Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner

Den gemensamma 
handlingsplanens 
benämning

CCI Etapp i 
genomförande
t av den 
gemensamma 
handlingsplan
en

Totala 
stödberättigan
de kostnader

Totalt offentligt stöd Det operativa 
programmets 
bidrag till den 
gemensamma 
handlingsplanen

Insatsområ
de

Typ av 
gemensam 
handlingsplan

(Planerat) 
datum för 
inlämning till 
kommissionen

[Planerat] 
datum för 
inledning av 
genomförande
t

[Planerat] 
slutförande

Huvudsakliga 
prestationer och resultat

Totala 
stödberättigan
de utgifter 
som attesterats 
för 
kommissionen

Synpunkter
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Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa
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DEL B
RAPPORTERING INLÄMNAD ÅREN 2017, 2019 OCH SLUTLIG 

GENOMFÖRANDERAPPORT
(artikel 50.4, 111.3 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013

11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA 
PROGRAMMET (ARTIKLARNA 50.4 OCH 111.4 I FÖRORDNING (EU) 
NR 1303/2013)

11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) 
nr 1303/2013)

Insatsområde 1 - Programområde 1 
Kompetensförsörjning 

Insatsområde 2 - Programområde 2 Ökade övergångar 
till arbete 

Insatsområde 3 - Programområde 3 
Sysselsättningsinitiativet för unga 

Insatsområde 4 - Programområde 4 Tekniskt stöd 
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11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga 
diskriminering, särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, och bestämmelser som införts för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna (artiklarna 
50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)

11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning 
(EU) nr 1303/2013)

11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning 
(EU) nr 1303/2013)

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 
111.4 FÖRSTA STYCKET A OCH B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013
12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och 
uppföljningen av resultaten av utvärderingarna

12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som 
genomförts inom kommunikationsstrategin
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13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013). (FÅR 
INKLUDERAS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2016, SE PUNKT 9 OVAN. KRÄVS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2017.) ALTERNATIV: 
FRAMSTEGSRAPPORT
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14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ 
DET OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 
ANDRA STYCKET A, B, C, D, G OCH H I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av den integrerade strategin för 
territoriell utveckling, inklusive utveckling av regioner med demografiska 
utmaningar och permanenta eller naturbetingade nackdelar, hållbar 
stadsutveckling samt lokalt ledd utveckling inom ramen för det operativa 
programmet

14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten 
hos medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja 
fonderna

14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella 
åtgärder

14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier

14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, 
om så är lämpligt

14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt 
utsatta för diskriminering på grund av fattigdom eller för social utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade befolkningsgrupper samt personer med 
funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar som inte arbetar, och om 
lämpligt, de ekonomiska medel som använts
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15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ 
(ARTIKLARNA 21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
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16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV: 
FRAMSTEGSRAPPORT)SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA 
(ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT)

Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.Uppgifter om och bedömning av hur 
programmet bidragit till att uppnå målen i unionens strategi för smart och hållbar tillväxt 
för alla.
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17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH 
ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING 
(EU) NR 1303/2013)

Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som 
fastställs i resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna 
ange de bakomliggande orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den 
slutliga genomföranderapporten (för mål).
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18. SYSSELSÄTTNINGSINITIATIVET FÖR UNGA (ARTIKEL 19.4 OCH 6.6 I 
FÖRORDNING (EU) NR 1304/2013) (I TILLÄMPLIGA FALL)

Den rapport som lämnas in 2019 ska fastställa och bedöma kvaliteten på de 
anställningserbjudanden som deltagarna i sysselsättningsinitiativet för unga fått, 
inklusive missgynnade personer, personer från marginaliserade befolkningsgrupper och 
personer som lämnat skolan utan kvalifikationer. I rapporten ska även deras framsteg 
fastställas och bedömas när det gäller att delta i vidareutbildning, att hitta varaktiga 
arbeten med anständiga villkor eller att få lärlingsplatser eller praktikplatser av god 
kvalitet.

De viktigaste resultaten av utvärderingarna av hur verkningsfullt och effektivt det 
gemensamma stödet från Europeiska socialfonden och det särskilda anslaget till 
sysselsättningsinitiativet för unga samt genomförandet av ungdomsgarantin har varit, 
samt vilka effekter det fått, ska redovisas i rapporten.
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