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Protokoll för Övervakningskommitténs möte torsdag den 9 
december 2021 
 
Tid: 10.00-15.00 (inkl. lunch 12.00-13.00) 

Plats: Digitalt möte via Zoom 
Närvarande: se lista 
 

1. Sammanträdet öppnades       

Elin Landell, Övervakningskommitténs (ÖK:s) ordförande (ordf.) öppnade mötet och hälsade 

alla välkomna.  

 

2. Upprop 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordning har skickats ut i god tid före mötet och godkändes. 

4. Protokollet från föregående sammanträde 

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

5. Val av justerare 

ÖK valde Gunnar Anderzon (SKR) och Håkan Gustavsson (TCO) till justerare 

 

6. Information från EU-kommissionen 

• Föredragande: Alexandra Kirgios, Eva Johansson 

Information angående processen kring de nya programmen 

Eva inledde med att informera om det arbetet som pågår för att utarbeta och bereda 

partnerskapsöverenskommelser och att medlemsländerna har börjat skicka in dem. 

Kommissionen har bland annat fått den svenska överenskommelsen som för närvarande 

bereds inom kommissionen. Ett liknande arbete pågår också med ESF+ programmen (likväl 

program för andra fonder), där ett antal också har skickats in till kommissionen. 

 

Information om ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) 

- ALMA är inspirerat av ett transnationellt initiativ och utvecklas nu på EU-nivå. 

- Målgruppen är unga som inte arbetar eller studerar, mellan 18–30 år och med fokus på 

dem som befinner sig i en extra svår eller ogynnsam situation. 

- Övergripande målet med ALMA är att bidra till social inkludering och att minska 

ojämlikheter. 

    

   Diarienummer 

 2021/00006 
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- ALMA består av tre delar: coachning hemma, praktik/arbete utomlands 2-6 månader samt 

coachning/uppföljning i hemlandet. 

- Kommissionen arbetar för närvarande på en manual där kriterier för att kunna delta i praktik 

ska ingå samt vilka krav som ska ställas på arbetsgivaren under praktiken.  

- Det ska vara delad förvaltning samt att ESF+ kan täcka kostnader för till exempel resor, 

försäkring och sociala avgifter. 

- Projektet programmeras under ESF+. Det ligger i linje med de tematiska villkoren om social 

inkludering och att hjälpa ungdomar att hitta jobb samt underlättar att uppfylla de tematiska 

villkoren. 

Eva informerade även om ett kommande seminarium om ALMA, den 16/12. 

Länk till seminariet gällande tid, anmälan med mera förmedlas ut via ÖK-sekretariatet. 

 

Information om höstpaketet  

Alexandra informerade om höstpaketet som släpptes den 24 september.  

Det innehåller följande punkter: 

- den årliga tillväxtöversikten 

- yttrande om euroländernas utkast till budgetplaner 2022 

- policyrekommendationer för euroområdet 

- rapporten om förvarningsmekanismen 

- kommissionens förslag till gemensam sysselsättningsrapport 

- information om europeiska planeringsterminen och processen framåt för faciliteten för 

återhämtning och resiliens. 

Länk till höstpaketet: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6105 

 

En ledamot frågade om ALMA kommer att integreras i befintliga programområden. 

Diskussion kring detta har även förts på EU-kommissionens kommittémöte, att det är en 

insats för dem som är längst ifrån arbetsmarknaden och bör ses över. ESF-rådet svarade att 

nationella enheten på myndigheten tittar på det.  

LO frågade kommissionen om arbetet med sociala pelarna och hållbarhetsfrågan samt att 

kommissionen har utlovat att komma med lagförslag för att få ordning på leverantörsledet 

och ställa krav. Det har blivit uppskjutet i tre omgångar. Vad händer?  

Alexandra svarade att frågan ligger hos specialisterna och att kommissionen tar med sig 

frågan och ber att få återkomma. 

 

7. Information från Arbetsmarknadsdepartementet 

• Föredragande: Anna Holmgren, samt Inger Wijkström som bisittare 

ESF+ 

Arbetsmarknadsdepartementet informerade om arbetet med programförslaget för ESF+. 

Beslut om att lämna in programförslaget för ESF+ till EU-kommissionen förväntas tas av 

regeringen den 9 december och kommuniceras ut via regeringens hemsida. 

När beslutet är taget av regeringen ska programförslaget lämnas in till kommissionen som 

har tre månader på sig att inkomma med synpunkter på programmet.  

I samband med att regeringsbeslutet, om att lämna in programförslaget till kommissionen, 

tas även beslut om ett erbjudande till regionerna att ta fram regionala handlingsplaner inom 

programmet. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6105
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Senast 5 månader efter att programmet har skickats in ska kommissionen lämna besked 

(kan förlängas) och därefter kan programmet starta, preliminärt under våren 2022. 

 

Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) 

Den 3 november tog regeringen beslut om att lämna in ett förslag till 

partnerskapsöverenskommelse till kommissionen. I samband med det beslutades också om 

att lämna in programförslaget för Fonden för rättvis omställning (FRO) till kommissionen. 

Övriga program ska lämnas in senast 3 månader efter PÖ. 

 

React-EU 

Det kommer att behöva göras en ändring av socialfondsprogrammet för 2014–2020 med 

anledning av att kommissionen i november beslutade om ytterligare tillskott av medel för 

React-EU. Ett förslag till programändring bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Förslaget ska godkännas av ÖK och därefter lämnas till EU-kommissionen för beslut. 

 

Elin Landell informerade om att i dagsläget finns det inte något förslag att ta ställning till och 

nästa ÖK-möte är i mars 2022. Det är högst angeläget att pengarna börjar användas snarast 

möjligt med tanke på att det är kort tid kvar för programgenomförandet. ÖK behöver därför 

godkänna programändringen i närtid, antingen genom ett extra ÖK-möte eller en skriftlig 

procedur per capsulam (får användas när ett ärende måste beslutas innan nästa 

sammanträde). 

Vid per capsulam-beslut delges handlingarna, som föreligger beslut, via e-post till 

ledamöterna för synpunkter inom 10 arbetsdagar. Ledamöter som inte har kommit in med 

synpunkter anses ha tillstyrkt förslaget. 

Vid ett extra ÖK-möte ges ledamöterna tillfälle att diskutera förslaget innan beslut.  

Kallelse till mötet behöver skickas ut tre veckor innan mötet och handlingar ska vara 

ledamöterna tillhanda tio arbetsdagar innan mötet.  

De krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande vid beslutet. 

Ett flertal ledamöter framhöll att det är mycket pengar som ÖK ska ta beslut om och att det 

därför kan vara en poäng med ett extra ÖK-möte för att få möjlighet att diskutera ärendet 

innan beslut tas.  

 

Arbetsmarknadsdepartementet informerade om att regeringen avser att återkomma om  

övervakningskommitténs sammansättning för programperioden 2021–2027. Enligt EU-

reglerna ska en ny ÖK beslutas senast 3 månader efter att programmet godkänts av 

kommissionen. Den nya ÖK kan även komma att överta frågor avseende programmet för 

2014–2020. Den nuvarande kommittén kan dock beräknas fortsätta en bit in på 2022. 

 

Arbetsmarknadsdepartementet informerade avslutningsvis att regeringen har utsett en 

särskild utredare, Per Johansson, som ska utreda hanteringen av EU-medel i Sverige. Syftet 

med utredningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel. 

Utredaren ska även kartlägga aktörer som hanterar EU-medel samt lämna förslag på 

organisatorisk struktur och förbättringsförslag. Utredningen ska redovisas senast den 1 

december 2023. 
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8. Information Kommunikation, Svenska ESF-rådet  

• Föredragande: Jenny Glumoff  

Kommunikationsavdelningen har den senaste tiden arbetat intensivt med 

avslutskonferensen, Socialfondsprogrammet 2014–2020, som gick av stapeln den 7 

december. Jenny riktade ett stort tack till ÖK-ledamöterna Erik Mellander och Gunnar 

Anderzon samt Maria Rönnbäck från ESF-rådet för deras medverkan på konferensen.  

Konferensen har spelats in och textas nu innan den läggs ut på Youtube.  

Den feedback som inkommit avseende avslutskonferensen är att det var en intressant 

konferens som innehöll det mesta inom ESF-rådets breda verksamhet.  

Det planeras även en uppstartskonferens om ESF+, preliminärt i april 2022. 

Jenny avslutade med att visa två filmer.  

Den första filmen beskriver programmets resultat som redovisas i Swecos utvärdering från 

maj 2020 (fler resultat har inkommit sedan dess). 

Den andra filmen handlar om ESF-rådets verksamhet, de mjuka delarna. Där har ESF-rådet 

valt ut några projekt i Sverige som visar bredden av verksamheten, ungdomar, validering 

med mera.  

ESF-rådet planerar att arbeta mer med filmer för att enkelt kunna förklara vad ESF-rådet gör 

och vad Svenska ESF-rådet står för. Tanken är minst en film per år samt en film vid varje 

socialfondsrapport. Filmerna kommer att finnas på myndighetens hemsida. 

 

9. Information från EU-kommissionens ESF-kommitté och dess arbetsgrupp  

• Föredragande: Anna Holmgren, A-dep, Gunnar Anderzon, SKR 

På den tekniska arbetsgruppens möte den 2 december fanns bland annat finansiella 

genomförandet och social innovation på dagordningen. Det går generellt lite långsammare 

jämfört med tidigare. Några medlemsländer har lämnat in partnerskapsöverenskommelser 

och programförslag. 

Den 3 december höll ESF-kommittén sitt möte och där presenterades prioriteringar i 

höstpaketet, ALMA-projektet och övriga informationsinsatser. Kommissionen informerade 

om programmering av ALMA för de länder som tidigare inte haft denna typ av insatser eller 

som behöver hantera en utökad målgrupp. Det arbetas med att ta fram enhetskostnader 

som ska underlätta arbetet i projektet samt en manual som stöd till länder som har intresse 

att delta. 

Gällande framtagande av programförslag presenterade medlemsländerna hur långt man har 

kommit och bedömningen är att aktiviteterna ska rymmas inom det programförslag som 

kommer att lämnas in. 

Gunnar informerade om ett nytt nätverk med över 200 medlemmar, med blandning av 

sociala partners och myndigheter. Arbetsmarknadens parter kan söka medlemskap i 

nätverket. Ansökningstiden är öppen till den 31 december.  
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Det framfördes även information att ALMA är ett initiativ som fortfarande håller på att 

utarbetas, att det finns möjlighet att skicka in frågor i förväg till seminariet den 16 december. 

 

10. Information: rapport från AU den 10 november 2021 

• Föredragande: Anna Ericsson, mötesordförande i AU: 

På AU-mötet fick samtliga deltagare en bra genomgång av Håkan Forsberg på ESF-rådet 

gällande pågående arbete på myndigheten, ESF+ och React-EU.  

AU-ledamöterna fick möjlighet att lämna input till avslutskonferensen vilket var väldigt 

uppskattat. Gunnar berättade om projektet MOVES och planering kring projektbesöket på 

ÖK den 9 december. Information även från ESF-rådets ESF-kommitté, likt information som 

gav idag. I övrigt hänvisade Anna till minnesanteckningar från AU-mötet på ÖK-sidan. 

 

11. Fastställande av ÖK-möten 2022 

Tisdag 8 mars, tisdag 24 maj, onsdag 5 oktober, onsdag 7 december. 

 

12. Information Svenska ESF-rådet  

• Föredragande: Håkan Forsberg 

Håkan informerade om läget i genomförandet av programperioden 2014–2020, vissa 

konsekvenser av justeringarna av den formella valutaomräkningen samt myndighetens 

arbete med React-EU och ESF+. 

 

Genomförandet 

Nu i slutet av programperioden för 2014–2020 påverkas inte mål och indikationer nämnvärt 

och ESF-rådet har inte fattat nya beslut om särskilt stora belopp. Tanken är att under 2022 

lysa ut medel för förstudier i syfte att intressenter kan vara förberedda att snabbt komma 

igång med fullskaliga projekt inom programmet för ESF+. Eventuellt publicerar myndigheten 

även några tilläggsutlysningar för pågående framgångsrika projekt, men det är beroende av 

utrymme i bemyndiganderamen för 2022.  

Projekten inom den så kallade Covid-utlysning inom PO1 som myndigheten gjorde för 1,5 år 

sedan genomförs med samma tempo och på samma sätt som andra projekt inom det 

programområdet, det vill säga att många fungerar väl, vissa finns det problem inom och 

något är avslutat i förtid.  

Valutaomräkningen 

Vid starten av programperioden 2014–2020 fastställdes den fasta omräkningskursen mellan 

euro och kronor till 8,39 SEK. Det var utifrån den valutakursen som tilldelningen av anslag till 

ESF-rådet räknades ut. I mitten av 2019 trädde en omräkning till 9,30 kronor per euro ikraft 

vilket gav ytterligare medel att omsätta i projektverksamhet. Regeringen har även aviserat att 
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från 1 januari 2022 justera omräkningskursen till 10,00 kronor. 

Om den ursprungliga omräkningskursen hade gällt så skulle ESF-rådet i dagsläget ha 

intecknat 105 procent av medlen vilket hade varit önskvärt med tanke på återflöden som 

minskar utnyttjandet. Sannolikt hade ESF-rådet då kunnat hamna ganska nära 100 procent i 

utnyttjande sett i kronor. Med 10,00 kronor som omräkningskurs blir utnyttjandet idag 88 

procent.  

React-EU 

I den första genomförda utlysningen inom React-EU (de 25 procent som kan sökas av en 

bredd av aktörer) inkom 21 ansökningar. 17 av dessa beviljades till en summa av 152 

miljoner kronor av de 450 miljoner kronor som lystes ut. Det var i huvudsak kommuner om 

sökte om finansiering. 

Den utlysning som enbart Arbetsförmedlingen kunde söka var på omkring 1 miljard kronor. 

Nyligen publicerade ESF-rådet en ytterligare utlysning om 200 miljoner kronor med 

ansökningstid som sträcker sig till den 4 februari 2022. Myndigheten tänker bland annat 

använda de redan godkända projekten som exempel på hur man kan organisera ett projekt 

inom React-EU. En ytterligare utlysning inom de 25 procent som många aktörer kan söka 

sker när Övervakningskommittén och EU-kommissionen godkänt den kommande 

programändringen. 

ESF+ 

ESF-rådet planerar att göra de första utlysningarna inom ESF+-programmet så snart som 

möjligt efter att kommissionen godkänt programmet. Den preliminära tidplanen är att det sker 

sent i april eller under maj månad. 

Förutom godkännande från kommissionen krävs även bland annat att det finns en nationell 

förordning för strukturfonderna, och att Övervakningskommittén har beslutat om 

urvalskriterier, fördelningsmodell och handlingsplaner. ESF-rådet planerar att göra de första 

utlysningarna inom områden där aktörer inte är beroende av anvisade deltagare från 

Arbetsförmedlingen. Det kan handla om:  

• kompetensutveckling och omställning inom programområde A 

• skolungdomar inom programområde A 

• bekämpning av fattigdom och barnfattigdom inom programområde C 

• gleshetsstöd inom programområde D, samt 

• social innovation inom programområde E  

Myndigheten planerar även för en kort uppstartsfas om tre månader vilket kräver att 

projekten är väl förberedda vid beslut om tilldelning. Det kräver även att ESF-rådet arbetar 

aktivt inför utlysningarna och under utlysningsperioden. 

ESF-rådet har inledningsvis inte för avsikt att skapa någon extern stödstruktur. I stället 

kommer myndigheten själv bidra med det stöd som kan behövas. Projekten ska även kunna 
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upphandla behovsstyrt stöd inom ramen för projektet. 

Efter Håkans föredragning diskuterades kring ESF-rådets del i React-EU (25 procent), om 

att få projekt beslutades och svårigheter att hitta individer till projekt. Dessutom ställdes 

frågan om vilka beslut Övervakningskommittén behöver fatta inför starten av ESF+. Tiden på 

året för utlysningarna togs även upp. ESF-rådet fick även beröm för strategin inför starten av 

ESF+. 

• Den uppenbara konkurrensen om deltagare mellan Arbetsförmedlingens del i React-

EU och övriga möjliga projektaktörer har visat sig i realiteten. Många aktörer visade 

intresse att ansöka om projektmedel men såg problem när de inte kunde garantera 

deltagare till projekten. 

• Övervakningskommitténs roll inför start av nytt program framgår ovan. 

• ESF-rådet är medveten om att utlysningar bör publiceras så att ansökningstiden inte 

krockar med ledigheter under sommaren och kring årsskiftet. 

  

13. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

14. Nästa ordinarie möte 8 mars 2022.  

 

15. Projektbesök kl. 14.00:  

SKR projektet Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth 

Föredragshållare: Rebecka Herdevall, projektledare Moves, SKR 

Nadine Gaib, delprojektledare Moves, Sundbybergs folkhögskola 

 

Rebecka inledde med att berätta om projektets bakgrund, mål, syfte, aktörer, målgrupper 

och statistik. 

- Projektet bygger på en modell med tre faser: förberedelsefas, praktikfas och framtidsfas. 

Moves påbörjades den 1 december 2019 och pågår till 30 september 2022. Det grundar sig 

bland annat på att under 2019 genomförde ESF-rådet en utlysning på nationell nivå ”Ung i 

mobilitet”. 

- Syftet är att unga i utanförskap ska få hjälp med att bryta en negativ social kontext genom 

att få ta del av ett mobilitetsprogram. 

- Målsättningen är att stödja deltagarna så att de ska kunna närma sig och komma in på 

arbetsmarknaden eller studier, samt att testa modellen för ungas mobilitet på nationell nivå i 

Sverige.  

- Aktörer på nationell nivå är SKR (projektägare) och MUCF. På lokal nivå rör det sig om 

stiftelser, folkhögskolor och samordningsförbund samt de samverkande aktörerna inom 
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kommuner, myndigheter och näringslivet. 

- Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar i åldern 18–30 år, unga som under 

längre tid stått utanför arbetskraften, exempelvis på grund av ohälsa eller funktionshinder. 

Det kan även handla om bristande självtillit, initiativförmåga, handlingskraft och social fobi. 

- 106 deltagare har hittills varit med i projektet (46 kvinnor och 60 män) 

- 83 deltagare har hittills slutat varav 55 deltagare har fullföljt projektet. En majoritet har 

kommit i sysselsättning i form av arbete eller studier. 

Projektet har inneburit en positiv utveckling av självskattning inom psykisk hälsa och 

självkänsla. Exempel är förmåga att skapa nya relationer, skapa motivation att kontakta 

arbetsgivare för att fråga om arbete samt förmåga att slutföra arbetsuppgifter. 

Nadine Gaib avslutade projektbesöket med att berätta om hur Sundbybergs folkhögskola är 

involverad i projektet Moves, projektets tre faser samt hur arbetet och antagningen till 

projektet går till. 

Nadine, som är utbildad kurator, beskrev att deltagandet inleds med en förberedelsefas med 

individuella samtal med deltagarna för att ta reda på och synliggöra individens problematik 

samt vilken hjälp individen behöver. Det innebär att deltagare ska lära känna varandra i 

gruppen, komma in i rutiner och få struktur samt förbereda sig tillsammans på praktik och 

resa. En stor vikt läggs vid att skapa handlingsplaner med deltagarna. Nadine visade även 

goda exempel på hur flera deltagare har lyckats med sin resa i Moves-projektet, fått praktik, 

arbete eller gått vidare till studier samt stärkt sin självkänsla, tagit steget att flytta till en ny 

stad samt våga tro på sig själv. 

 

16. Sammanträdes avslutas (15.00) 
 
 
Lista över närvarande ledamöter och övriga närvarande 

 

Möte    Organisation Förnamn Efternamn Närvaro 

211209 1 ers Arbetsförmedlingen Paola 
Bergnehr 
Moscatelli  X 

211209 
1 ers Arbetsförmedlingen Lena 

Holm 
Lundvall X 

211209 1 ord Coompanion Marita  Öberg-Molin p. 1 - 11 

211209 1 ord DO Anna Ericsson X 

211209 1 ord Forte Ulla Wallin X 

211209 1 föred Europeiska kommissionen Alexandra Kirgios X 

211209 1 föred Europeiska kommissionen Eva Johansson X 

211209 1 ord Försäkringskassan Martin  Jonasson X 

211209 1 ers Försäkringskassan Sofia Gagnert X 

211209 1 ord IFAU Erik Mellander  

211209 1 ord Linnéuniversitetet Jonas Månsson X  

211209 1 ers LO Åsa Törnlund X 

211209 1 ord Myndigheten för yrkeshögskolan Per Winqvist X 
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211209 1 ordf. Regeringskansliet, ÖK:s ordf Elin Landell X 

211209 1 föred Regeringskansliet Anna  Holmgren X  

211209 1 bis Regeringskansliet Inger Wijkström p. 1–7, 11.00 

211209 1 ord Riksidrottsförbundet Marie Denitton P 1–15,  14.30 

211209 1 ers SFP Stockholm Helga  Levin X 

211209 1 ord Skolverket Helen Myslek X 

211209 1 ord Socialstyrelsen Ann Bengtsson X 

211209 1 ord Sveriges kommuner och regioner Gunnar Anderzon X 

211209 1 ord TCO Håkan Gustavsson X 

211209 1 ord UHR Shawn Mendes p. 1 – 15,  14.30 

211209 1 sekr. Svenska ESF-rådet, ÖK-sekr. Anita Ivarsson X 

211209 1 bis Svenska ESF-rådet Maria Rönnbäck X 

211209 1 bis Svenska ESF-rådet Jenny Glumoff X 

211209 1 gd Svenska ESF-rådet Håkan Forsberg X 

211209 1 bis Svenska ESF-rådet Jonas Bergström X 

211209 1 bis Svenska ESF-rådet Peter Löfstrand X 

211209 1 föred SKR Rebecka  Herdevall X 

211209 1 föred Sundbybergs folkhögskola Nadine Gaib X  

 31       
 
 
 
Protokollet är justerat: 

 

________________________ _________________________ 

Elin Landell, ordförande  Anita Ivarsson, sekreterare 

    

________________________ _________________________ 

Gunnars Anderzon, justerare  Håkan Gustavsson, justerare 


