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Svenska ESF-rådet Huvudkontoret 

Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr 

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle 

Telefon: 020-33 33 90 

Fax: 08-579 171 01 

Webbplats: www.esf.se 

 

Minnesanteckningar för Övervakningskommitténs (ÖK) arbetsutskott 

den 22 april 2021 

Tid: 22 april 2021 kl. 10.00-12.00 

Plats: Digitalt möte, via Zoom 

 

Närvarande: Ordförande Anna Ericson (DO), Marita Öberg Molin (Coompanion), 

Sofia Gagnert (Försäkringskassan, FK), Anna Holmgren (Arbetsmarknadsdepartementet), Elin 

Landell (Arbetsmarknadsdepartementet), Eva Theisz (Arbetsförmedlingen, AF), Gunnar Anderzon 

(SKR), Ida Nelson (Naturvårdsverket), Håkan Forsberg (Svenska ESF-rådet), Jenny Glumoff 

(Svenska ESF-rådet), Anita Ivarsson (Svenska ESF-rådet, sekreterare).  

 

Frånvaro: Håkan Gustavsson (TCO), Mikael Klein (Funktionsrätt Sverige) 

 

1. AU-mötet öppnas  

Ordförande Anna Ericsson hälsade alla välkomna.  

 
2. Godkännande av agenda  

Agendan godkändes.  

 

3. Minnesanteckningar frånföregående sammanträde 10/2 2021. 

Inga synpunkter.  

 

4. Information, Arbetsmarknadsdepartementet (A-dep) - Anna Holmgren 

 

Anna informerade kort om två punkter: Arbetet med React-EU och ESF+. 

 

React-EU 

Regeringsbeslut om ändringar i det operativa programmet (OP-ändringar) med anledning av React-

EU var planerat till den 8 april, men på grund av synpunkter från kommissionen fick beslutet skjutas 

upp.  

Kommissionen har tagit del av OP-förändringarna genom ÖK och SFC. 

Kommissionen har önskat få förtydliganden inom vissa områden, exempelvis förslag på insatser. A-

dep arbetar med att ta fram förtydliganden. 

Anna ber att få återkomma om ändringarna ska hanteras på ÖK-mötet den 17 maj. Det beror på 

omfattningen av ändringarna. 

 

ESF+ 

Förordningstexterna för ESF+ och CPR antogs vid Coreper den 3 mars. 

A-dep har lämnat ett uppdrag till ESF-rådet att komplettera programförslaget utifrån slutlig 

budgettilldelning och ändringar i förordningarna.  

ESF-rådet har lämnat in uppdaterat programförslag som nu hanteras på A-dep. Det har bland annat 

tillkommit insatser för barn inom PO C och ett nytt programförslag för social innovation. 

A-dep planerar att bjuda in ledamöter från Socialfonden och Fead för en dialog om ESF-rådets 

uppdaterade programförslag. Mötet planeras hållas i början av maj med statssekreteraren i spetsen. 

A-dep har löpande dialog med kommissionen om programförslaget. 
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Förordningarna kommer att beslutas i Europaparlamentet i juni/juli och därefter är det möjligt att 

lämna in programmet. 

Efter Annas föredragning inkom det några frågeställningar från ledamöterna i AU. 

 

Det upplevs att Svenska regeringen har valt en annan väg och en ledamot frågade vad de 

efterfrågade kompletteringarna innebär. 

Håkan svarade att ESF-rådet fick i mars en begäran från A-dep att komplettera ESF-rådets förslag till 

program som skickades in för ett år sedan. De kompletteringar som skett är att det har byggts in 

insatser för att minska barnfattigdom (nytt för Socialfonden) och öronmärkning Social innovation (ett 

eget programområde).  

Programmet är nu inskickat till departementet och kommissionen förväntas ta beslut i sommar. 

 

Anna tydliggjorde att gällande React-EU har det nu kommit önskemål från kommissionen om 

kompletteringar som bland annat gäller förtydliganden om pandemin. A-Dep arbetar för närvarande 

med det och kan inte säga så mycket mer kring det i dagsläget. 

 

En ledamot menar att det känns oklart, en utlysning som pågår och mycket är oklart. 

Håkan informerade att 450 miljoner kronor är utlysta i mars 2021 som avser nationella medel. I 

samband med det bjöd ESF-rådet in till ett digitalt informationstillfälle med över 200 personer för att 

informera om React-utlysningen. Det kommer även en skriftlig information inom kort. Om någon 

önskar få mer information kring utlysningen, är det välkommet att kontakta Nationella enheten eller 

regionansvariga. 

 

En ledamot undrade över kapacitetsbyggnad. Kommission har sagt att det är upp till varje 

medlemsstat att besluta om belopp, finns det något mer kring det att informera? 

Håkan meddelade att den informationen troligen kommer på mötet i början av maj (Roger Mörtvik). 

Anna meddelade också att underlag kommer att skickas ut inför mötet. 

 

Finns det någon tidtabell ut för React-kompletteringarna? 

Anna svarade att det inte finns någon fast tidplan som går att kommunicera ut nu. 

 

En ledamot ställde frågan om parallella processer, att det sker en utlysning men att allt är inte klart 

ännu. Hur påverkar synpunkter från kommissionen utlysningen?  

Anna svarade att de huvudsakliga dragen ligger kvar, det vill säga att det ska gå till 

långtidsarbetslösa. 

 

Det upplevs svårt att rekommendera kommuner och andra att genomföra projekt, att det ses som ett 

risktagande, att projekt kanske måste avbrytas och att få med Arbetsförmedlingen (AF) ses som en 

liten möjlighet. Hur ställer sig ESF-rådet till det? Är det någon sektor som är mer intressant? 

Civilsamhälle? 

Håkan svarade att det är svåra frågor för oss alla, att det är samma uppdrag och samma målgrupp, 

att även AF kommer att jobba med de 25%.  

Risken för dem som får projektmedel är inte så stor eftersom det inte är något krav på 

medfinansiering vad gäller React-EU pengarna. Risken att stå för en kostnad är minimal i React-EU 

jämfört med ett vanligt projekt. 

Problemet är att få deltagare till projekten eftersom det är samma uppdrag hos ESF-rådet och AF. 
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En ledamot frågade om det finns risk att deltagare inte kan gå klart i projekten, att man inte kan 

slutföra projekten? ÖK måste säkerställa att medel i projekt används på rätt sätt. Det ser väldigt olika 

ut i landet. 

Håkan menade att projekt fortfarande får betalt för kostnaden, så vad menas egentligen med risk?  

 

Eva från AF avrundade med att säga att de arbetar med samma frågor, att passa in och hitta 

lösningar enligt regeringens och kommissionens inriktning (gällande fördelningen 75%) 

 

5. Information, Svenska ESF-rådet - Håkan Forsberg  

 

Håkan informerade om vilka punkter som kommer att lyftas på ÖK-mötet den 17 maj. 

Den årliga rapporten till kommissionen blir en beslutspunkt på ÖK-mötet i maj. ESF-rådet har i 

dagarna fått den från handläggaren. Handläggaren kommer att presentera den på ÖK-mötet. 

Det kommer även bli en uppdatering av genomförande, framför allt för 2021.  

Bemyndigande är ännu ej klar, inväntar beslut om React-EU.  

ESF-rådet har gjort en utlysning om 300 miljoner kronor i PO1, men avvaktar att ta beslut (p g a att 

mycket är oklart, information ovan). 

 

Den 29 mars lade ESF-rådet ut React-utlysning som stänger den 19 maj om allt går som planerat. 

Då sker en snabb beredning och förhoppningsvis kan det fattas beslut om projekt den 1 juni. ESF-

rådet kommer även att föra dialog med partnerskapen och intressenter som kan tänkas söka 

pengarna. 

 

På ÖK-möte kommer ESF-rådet att ge en återkoppling från Swecos slutrapport. Hur kan ESF-rådet 

bygga in resultat och rekommendationer i kommande arbete med ESF+ med mera. 

 

Information om revidering av ESF+ kommer troligen också att lyftas på ÖK-mötet. Innan ÖK-mötet i 

maj bjuder A-dep, som tidigare nämnts, in till en dialog i början av maj gällande revidering av ESF+. 

 

Slutligen meddelade Håkan att ESF-rådet har gått ut med en annons om ny förvaltningschef. Det 

med anledning av att Håkan blivit utnämnd till GD.  

 
 

6. Information på ÖK-mötet 17 maj: Temaplattformen rapport ”Rätt stöd i rätt tid” (som 

baseras på klusterutvärdering, insatser för att minska skolavhopp), författare Joakim 

Tranquist 

 

Joakim Tranquist är inbjuden till ÖK- mötet den 19 maj kl. 13.00-14.00. 

  

 

7. Information från EU-kommissionens ESF-kommitté och dess arbetsgrupp - Gunnar 

Anderzon och Mattias Schulstad. 

 

Gunnar Anderzon var sporadiskt med på senaste ESF-kommittémöte och har därför svårt att återge 

information från mötet.  

Däremot var Mattias Schulstad med på mötet som meddelade att det var mycket tekniska 

diskussioner.   
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Det var många och långa presentationer under mötet och Mattias kan, om önskemål finns, skicka ut 

dem till AU via Anita på ÖK-sekretariatet. 

Den stora delen av mötet innehöll information från flera medlemsstater som berättade om ESF+ och 

React-EU. Många fokuserade på kompetensutveckling, hur React-medel borde användas men även 

kapacitetsbyggande insatser.  

Andra områden som diskuterades var personer med funktionsvariationer och det livslånga lärandet. 

Kommissionen vill att 60% ska ha kompetensutveckling på jobbet varje dag. Idag är siffran 37%. 

 

Det har kommit nya nomineringar av ledamöter och ersättare i kommittén för Europeiska 

socialfonden + för programperioden 2020–2027. Dessa är: 

Anna Holmgren (A-dep), Håkan Forsberg (Svenska ESF-rådet), Mattias Schulstad (LO), Håkan 

Gustavsson (TCO), Gunnar Anderzon (SKR) och Carina Lindfelt (Svenskt Näringsliv). 

Anna Ericsson lyfter önskemål om att Mattias om möjligt kan informera kort om ESF-kommittén på 

ÖK-mötet den 17 maj. Mattias meddelade att han kan göra det. 

Förslag om att Mattias och Gunnar kan dela på den här punkten framöver och Mattias önskade 

också tydligare återkoppling från myndigheten och departementet gällande deras deltagande på 

dessa möten. 

 

 

8. Förslag på projektbesök 

 

Elin Landell, ordförande i ÖK, ger förslag på ett projektbesök. 

Det handlar om jämställd etablering som AF driver. Arbetet innebär matchningsinsats med syfte att 

säkerställa effekterna (kontrollgrupper mm). Det kom en delrapport om detta för ett år sedan. Den 

visar på mycket goda resultat. Rapporten visade lyckad insats med systematiserat arbetssätt och lika 

goda övergångar till arbete mellan kvinnor och män. Genom att man har med jämställdhet i 

upplägget, kartlägger arbetsgivarens behov har man goda resultat till ordinarie verksamheter. 

Kvinnor övergår till arbete i lika stor utsträckning som män. 

Projektet är inte dyrare, jämfört med stöd och matchning, när man lägger ut på externa aktörer. 

Projektet når dem som står längst ifrån arbetsmarknaden (framför allt utlandsfödda kvinnor) och 

pågår till nästa år. 

 

En ledamot lyfte att det finns intresse om att höra från AF hur resultaten ser ut efter att projekt tar 

slut, att projektens resultat förvaltas bättre. 

AF har tagit ett krafttag med jämställd etablering, kontrollgrupper, effektutvärdera projekt med mera, 

vilket vore intressant att lyssna på. 

 

Anna Ericsson, med flera, tycker att Elins förslag till projektbesök vore intressant att lyssna på. 

Möjligt att bjuda in Elins förslag på projekt till höstens ÖK-möte 2021. 

   

9. Övriga frågor 

 

Elin informerade att det har inkommit ett mejl från Christian Råbergh till flera ledamöter i ÖK gällande 

ESF-rådets nya webb-plats. Det handlar om den engelska webb-sidan, att sidan är ytterst mager för 

närvarande, och att som förklaring hänvisa till att svenska är ett av EU:s 22 officiella språk känns 

ihåligt. Christian har även vänt sig till kommissionen om den här frågan. 
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Jenny Glumoff, chef för Kommunikation & Analys, har själv inte sett mejlet från Christian och är 

därför inte förberedd att svara på AU-mötet. Jenny tar med sig frågan till kommunikatörerna. 

Av erfarenhet är grunden är att man använder sig av ett översättnings-verktyg. Varför ESF-rådet inte 

har valt det i dagens läge, kan inte Jenny svara på just nu.  

Anna Ericsson frågade om det har skett någon förändring på sidan sedan tidigare? 

Jenny svarade att det eventuellt fanns en tjänst tidigare, i gamla webben, om översättningsverktyg till 

alla länder.  

 

Mattias Schulstad hade innan AU-mötet skickat in ett par frågor till ÖK-sekretariatet: 

 

Vilken/vilka typer av medfinansiering av ESF-projekt kommer att krävas/vara möjliga i Sverige under 

ESF+? 

 

Håkan svarade att det är något som ingen egentligen vet eftersom programmet inte är klart. Det vi 

vet är att det blir samma typ av medfinansiering som nu. Förhoppningsvis fortsatt anslagsfinansiering 

från regeringen. 

Det kommer dock att bli olika medfinansieringsgrader i programmet. Hittills har 40% betalats av 

kommissionen och 60% av medlemsländerna (programområde A). 

Kommissionen har nu konstaterat att norra mellansverige blir en övergångsregion. Och för den 

regionen blir medfinansieringen 55% av kommissionen. 

I programområde C, barnfattigdom, blir det 90% medfinansiering av kommissionen och för social 

innovation 95% medfinansiering av kommissionen. 

 

Det finns även en öronmärkt slant (ca 10%) från kommissionen som ska gå till övergångsregionen. 

Hur kommer schablonberäkningar att tillämpas när det gäller projektkostnader såsom exempelvis 

lönekostnader i projekt hos projektanordnare? 

Håkan svarade att det kommer att användas samma schabloner som idag. 

 

Vilken medfinansieringsgrad av ESF-projekt kommer att krävas från projektanordnarna? 

Se svar ovan gällande medfinansieringsgrader. 

Det efterfrågas information och kommunikation om programmet som lämnades in för ett år sedan, att 

det såg annorlunda ut då och att det förts en hel del diskussioner efter det. 

Jenny Glumoff lät meddela att kommunikationsavdelningen på ESF-rådet har påbörjat en 

presentation med matnyttig information som kommer att publiceras så snart den är klar. 
 

En ledamot ville göra ett medskick till ESF-rådet. Det gäller frågan hur programområde A kommer att 

fungera när individer går in och ut i arbetslöshet i ett projekt. Önskvärt att det tydliggörs. 

 

Anna Holmgren ber att får återkomma om information gällande mötet i början av maj som 

departementet kommer att bjuda in till. Mötet kommer att handla om Svenska ESF-rådets 

kompletteringar i programförslaget. 

 

Mötet avslutas. 


