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Förslag till ändring av socialfondsprogrammet för  

2014–2020 avseende React-EU 

I denna promemoria föreslås följande ändringar av socialfondsprogrammet 

för 2014–2020 avseende React-EU: 

1. Ytterligare medelstilldelning. 

EU-kommissionen har den 23 november 2021 beslutat om en andra 

tilldelning för React-EU. Därigenom tillförs det svenska 

socialfondsprogrammet ytterligare medel om totalt ca 63 miljoner euro.  

2. Vidgad målgrupp  

Målgruppen för den del av programområdet för React-EU som kan 

sökas av en bredd av aktörer (25 procent av medlen) vidgas till att även 

omfatta insatser för kompetensutveckling av sysselsatta som bedöms ha 

behov av sådana insatser till följd av konsekvenserna av pandemin.  

Skälet till ändringen är dels ett förbättrat arbetsmarknadsläge, dels ett lågt 

antal ansökningar inom denna del av React-EU, dels att det finns behov 

av kompetensutveckling till följd av konsekvenserna av pandemin. 

Ändringarna redovisas nedan (med ändringsverktyget) och i bifogat förslag 

till socialfondsprogram.   

Målgrupper och insatser som stöds 

Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är i första hand kvinnor 

och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver 

rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete. Medlen ska främst 

finansiera insatser för arbetslösa, exempelvis unga eller utrikes födda, som 



2 (3) 

 
 

behöver insatser för att komma i arbete eller utbildning (reguljär eller annan) 

som bedöms vara en förutsättning för att få ett varaktigt arbete, eller som 

behöver kompetensutveckling för omställning till arbete. Exempel på 

insatser kan vara matchande insatser, arbetsmarknadsutbildning (t.ex. med 

grön och digital inriktning), karriärvägledning, yrkes- och studieförberedande 

insatser, subventionerade anställningar samt insatser inom 

utbildningsväsendet.  

Medlen ska användas för att komplettera och förstärka den nationella 

arbetsmarknadspolitiken så att fler kvinnor och män som har blivit 

arbetslösa under pandemin får del av rustande och matchande insatser i syfte 

att snabbt komma i arbete.  

För den del av React-EU som kan sökas av en bredd av aktörer är 

målgruppen även sysselsatta kvinnor och män som till följd av 

konsekvenserna av pandemin bedöms ha behov av kompetensutveckling för 

att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om 

kompetensutveckling som förbättrar möjligheterna att hantera 

strukturomvandlingar, som möjliggör omställning eller som bidrar till ett 

hållbart arbetsliv. Kompetensutvecklingen kan exempelvis avse digitalisering, 

automatisering och grön omställning.  

Medel 

React-EU i socialfondsprogrammet omfattar, inklusive den andra 

medelstilldelningen, totalt ca 293 miljoner euro. Mot bakgrund av att 

Svenska ESF-rådet inte har behov av särskilda medel för tekniskt stöd för 

React-EU (programområde 6) överförs dessa medel – ca 4,6 miljoner euro – 

till insatser inom React-EU (programområde 5). Medlen för 

programområde 6 nollställs därmed i programmet. Av systemskäl kvarstår 

dock beskrivningen av programområde 6.  

Fördelning av medel 

Medlen ska tilldelas och utlysas på nationell nivå, varav ca 75 procent bara 

kan sökas av Arbetsförmedlingen. Motivet är att pandemin har skapat en 

situation där det krävs en nationell koordinering av resurserna för att snabbt 

få till stånd effektiva insatser, i samarbete med lokala, regionala eller andra 

relevanta aktörer. Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har 

ökat väsentligt till följd av konsekvenserna av pandemin. Vidare har behoven 

hos de inskrivna vid Arbetsförmedlingen förändrats i spåren av pandemin, 
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vilket motiverar satsningar för att möta dessa behov. En del av medlen som 

söks av Arbetsförmedlingen bör användas i t.ex. samverkan med kommuner, 

regioner och andra relevanta aktörer.  

Cirka 25 procent av medlen kan sökas av en bredd av aktörer, t.ex. 

civilsamhällesorganisationer, för att dels ge ytterligare möjligheter att nå ut 

till arbetslösa, dels möjliggöra kompetensutveckling för sysselsatta.   

Förväntade resultat 

Fler arbetslösa kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning. Fler sysselsatta kan 

ta del av kompetensutveckling för att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden.  

Utfalls- och resultatindikatorer 

Beräknade målvärden 2023:  

Utfallsindikator  

• Antal deltagare: 53  000  78 500 

 

Resultatindikatorer 

• Andel arbetslösa i arbete 6 månader efter avslutad åtgärd: 21 % 25 % 

• Andel arbetslösa i utbildning 6 månader efter avslutad åtgärd: 8 % 9 % 

• Andel sysselsatta med förbättrad arbetsmarknadssituation 6 månader 

efter avslutad åtgärd: 39 %  

 

 


