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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 7 februari 2022 

Tid:  7 februari 2022 kl. 10.00-12.00 

Plats: Digitalt möte, via Zoom 

 

Närvarande: Ordförande Anna Ericsson (DO), Paola Moscatelli Bergnéhr (Arbetsförmedlingen, AF), 

Marita Öberg Molin (Coompanion), Sofia Gagnert (Försäkringskassan, FK), Anna Holmgren 

(Arbetsmarknadsdepartementet, A-dep), Elin Landell (Arbetsmarknadsdepartementet, A-dep),  Åsa 

Törnlund  (LO), Gunnar Anderzon (SKR), Håkan Gustavsson (TCO), Håkan Forsberg (Svenska ESF-

rådet), Jonas Bergström (Svenska ESF-rådet), Jenny Glumoff (Svenska ESF-rådet), Anita Ivarsson 

(Svenska ESF-rådet, sekreterare), samt Olov Wolf-Watz & Kajsa Rosén från Strategirådet. 

 

Frånvaro:  Elisabeth Wallenius (Funktionsrätt Sverige), Christian Haglund (Naturvårdsverket) 

 

1. AU-mötet öppnas  

Ordförande Anna Ericsson hälsade alla välkomna.  

 
2. Godkännande av agenda  

Agendan godkändes.  

 

3. Minnesanteckningar frånföregående sammanträde 10/11 2021. 

Inga synpunkter.  

 

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

 

Anna informerade om kort om ESF+, ändring React-EU, nytt ÖK och SFP 2021–2027 

ESF+ 

- Regeringsbeslut togs den 9 december om att lämna in programförslag för ESF+ till 

kommissionen. 

- Programförslaget skickades till kommissionen den 21 december men återsändes för mindre 

kompletteringar av finansiella tabeller. Ny version av programförslaget kommer att skickas in 

i närtid. 

- Därefter kommer det att ske en intern beredning inom EU-kommissionen och förhandlingar 

med Sverige. 

- Enligt regelverket har kommissionen tre månader på sig att lämna synpunkter efter att 

regeringen har lämnat in programförslaget. Kommissionen ska besluta om godkännande 

inom fem månader efter inlämnandet. 

Ändring av Socialfondsprogrammet med anledning av React-EU 

- Vid det extra mötet i ÖK den 12 januari godkändes ett förslag till ändring av 

socialfondsprogrammet. Sveriges förslag till programändring lämnades in till kommissionen 

den 21 januari. 

Inrättande av en ny ÖK 

- ÖK och kommitténs sammansättning samt uppgifter regleras av den fondgemensamma 

förordningen (CPR artikel 38–40). ÖK regleras också av den svenska 

strukturfondsförordningen. För att regeringen ska kunna ta beslut om inrättande av en ny ÖK 
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behöver den nya strukturfondsförordningen beslutas. Arbete med att ta fram en ny förordning 

pågår och  ett regeringsbeslut om förordningen väntas i anslutning till EU-kommissionens 

beslut om att godkänna programmen. Ett beslut om att inrätta en ny ÖK kan alltså inte tas 

innan strukturfondsförordningen är beslutad. 

- Vi utgår från att nya ÖK kommer att överta arbetsuppgifter avseende det gamla programmet 

från nuvarande ÖK. 

- Vi räknar med att nuvarande ÖK finns kvar under våren. Men vi återkommer med mer 

information längre fram 

Inrättande av strukturfondsparterskap (SFP) för programperioden 2021–2027 

- Ett brev från Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare har 

skickats ut till nuvarande SFP om att föreslå två personer, en man och en kvinna, till 

ordförandeposten i SFP för programperioden 2021–2027 senast den 11 mars. Brevet har 

skickats till befintliga SFP. 

- I ett nästa steg kan regeringen fatta beslut om att utse ordförande inför nästa programperiod 

i enlighet med lagen (2007:459) om SFP 

- Regeringen utser också vilka myndigheter som ska ingå i SFP. 

- De åtta ordförandena har därefter till uppgift att utse övriga ledamöter i SFP 

 
5. Information, Svenska ESF-rådet - Håkan Forsberg  

 

Håkan informerade att ESF-rådet har beslutat om att inte lysa ut mer pengar i nuläget. Det blir några 

förstudier men inga fler förlängningar av projekt, vilket beror på det korta tid som är kvar och att 

projekten pågår normalt i 2–3 år. 

 

React-EU 

V har lyst ut React nummer två med samma inriktning som tidigare, stöd till arbetslösa. Den 

stängdes den 4 februari och det inkom åtta ansökningar om cirka 50 miljoner kronor. Det innebär att 

myndigheten har mycket medel kvar att lysa ut och planeringen för utlysning nummer tre beräknas till 

den 14 februari och handlar om omställning.  

ESF-rådet har haft möte med strukturfondpartnerskapen och har en förhoppning om att få många 

ansökningar därigenom. Återkommer med information på ÖK-mötet i mars. 

 

ESF+ 

Gällande tidplan för ESF+ och de nationella handlingsplanerna, har ett erbjudande från regeringen 

gått ut till regionerna att i samråd med ESF-rådet arbeta fram handlingsplaner. Tanken är att skapa 

en mall för handlingsplanerna och myndigheten kommer att ha en hearing med RUA nästa vecka för 

att presentera planerna och ev. komplettera. Planerat beslut om handlingsplaner på ÖK i maj. 

 

Elin Landell funderade över, i väntan på beslut om ESF+ och att det finns medel kvar, om det blir 

aktuellt med fler förlängningar av projekt eller förstudier (riskera ett glapp). Ev. utlysning på gamla 

medel? 

Håkan informerade att myndigheten har tittat grundligt på detta, att det finns mycket pengar i React 

som vi ska satsa på. Den sista april 2023 ska React-projekten avslutas samt vara helt klart den 31 

december 2023 enligt bemyndigande. Därav beslut att inte lysa ut mer pengar förutom det förstudier 

som pågår. 
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Gunnar (SKR) lyfte frågan om extra vikt med förstudier med tanke på återkommande 

bemyndiganderamen och upparbetande medel. Håkan svarade att myndigheten planerar att göra ca 

åtta förstudier och mobiliseringsarbete ESF+. På frågan om förändringsteorin för ESF+, som är 

komplex, bör information ske på ett fysiskt möte.  

 

Håkan Gustavsson (TCO) är djupt bekymrad kring förbrukning av medel, givet de behov som finns, 

med tanke på den stora mängden arbetslösa, framför allt långtids-arbetslösa under lång tid.  

Håkan F förklarade att det finns React medel på ca 2,5 miljard och att det kommer att bli insatser för 

arbetslösa. Det har varit en skakig resa för myndigheten dels med anledning av finansiella ramar och 

beroende på ändring av växelkursen (omräkning 9,30 till 10,00) då myndigheten fick ytterligare en 

miljard kronor att använda. Med ytterligare React medel innebär det svårt att förbruka alla medel. 

 

ESF-rådet kommer inte att tilldela kvarvarande medel till AF i ett beslut, det kommer att delas upp det 

för att se hur snabbt pengarna upparbetas (i förhållande till bemyndiganderamen). Det finns även en 

gräns av vad ESF-rådet får låsa in över årsskiftet. 

 

Marita (Coompanion) var bekymrad över att dela upp beslut till AF, om möjligt mer bekymmer (mer 

pengar till AF). ESF-rådets bedömning är att kunna se hur mycket som används per tillfälle. 

 

6. Information från kommunikation, Svenska ESF-rådet - Jenny Glumoff 

 
Jenny informerade om den avslutskonferens som ESF-rådet  anordnade för Socialfonden 2014–

2020 den 7 december. Konferensen var helt digital och sändes via Youtube från en studie i Uppsala. 

Konferensen inleddes av arbetsmarknadsministern Eva Nordmark samt Håkan Forsberg, 

projektägare och projektledare med flera. Reflexion över att bedriva projekt och att regionchefer gav 

sin synpunkt av programmet. Konferensen spelades in och den finns på webben. Där finns även 

andra filmer om projekt. 

 

Vad gäller ESF+ har ESF-rådet valt lansering i form av webbinarium, där varje program får ett enskilt 

webbinarium. Första sker den 22 feb kl. 10-11 (glesbygd), fortsätter i mars och april. 

I maj lanseras ESF+ tillsammans med de andra fondförvaltarna, Europadagen går av stapeln samt 

ytterligare ett webbinarium i juni. 

 

Myndigheten har sett att digitalt forum ger fler deltagare ute i hela landet, än ett fysiskt möte. Med 

anledning av det tänker myndigheten fortsättningsvis ha digitala träffar. 

  

7. Information om klusterutvärdering: organisering & digitalisering i vården – Strategirådet 

Olov Wolf-Watz & Kajsa Rosén 

 

Kajsa informerade om klusterutvärdering gällande digitalisering i vården. 

Informationen innehåller övergripande slutsatser, mer information finns att tillgå i själva rapporterna. 

Det handlar om 4 projekt i Västsverige som beviljats stöd inom ramen för två utlysningar. 

16 kommuner och 20 000 medarbetare har deltagit. Målgrupp: baspersonal och chefer.  

Utlysningar kan samlat ses som en lyckad satsning, har träffat rätt i gränssnittet mellan 

Socialfondens intentioner och individens behov.  

Syfte att stärka den digitala kompetensen hos personal inom vården. Ökat mod och att våga testa.  

Svårt att arbeta inom vården i framtiden om den digitala kompetensen saknas. 
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Att se digitalisering som en verksamhetsutveckling.  

ESF-rådet spelar en viktig roll – att mobilisera potentiella projektägare genom dialog inför utlysningar 

och stärka möjligheterna till kostnadseffektivitet. 

 

Olov informerade om klusterutvärdering gällande organisering. 

Genomgång av utgångspunkter, utvärderingens analysfrågor och huvudsakliga slutsatser 

Fokus på nio projekt inom PO2 med utrikes födda som målgrupp. 

Att bland annat betrakta förändring som en oförutsägbar process. 

Ett syfte med projektet är att komma med rekommendationer till ESF-rådet i utlysningsfasen, 

projektstöd och samordnares roll, vilket uppskattas av ESFrådet. 

  

8. Information från EU-kommissionens ESF-kommitté och dess arbetsgrupp - Anna Holmgren, 

Håkan Gustavsson med flera 

 

Det finns ingen direkt ny information. På ÖK-möte den 9 december redovisades information från 

möten den 2–3 december. Nya möten sker den 9–10 februari och information från dem sker på ÖK-

mötet den 8 mars. 

 

9. Kort information om projektet Kickstart som besöker ÖK-mötet i mars – Paola Moscatelli 

Bergnéhr, Arbetsförmedlingen 

 

Paola informerade kort om Kickstart React-EU, ett projekt för dem som blivit av med jobbet under 

pandemin.  

AF har fått 1 miljard kronor i stöd från EU för att genomföra Kickstart React-EU.  

Projektet pågår från 1 september 2021 till 30 november 2022 och ska även bidra till övergången till 

koldioxidsnål ekonomi med grön och digital inriktning. 

Projektet innebär bättre förutsättningar att erbjuda insatser som lindrar effekten av pandemin. 

Arbetslösa får större möjligheter att ställa om till ett nytt jobb och arbetsgivare att hitta kompetens 

inom vissa yrken. Det handlar om vägledning, omställning genom arbetsmarknadsutbildningar och 

extratjänster. Af har fört bra dialoger med ESF-rådet för att få igång volymerna. Mer utförlig 

information ges på ÖK-möte den 8 mars 2022. 

 

10. Förslag på projektbesök 

 

DIGAD. Välkommen med förslag på projektbesök till kommande AU-möte i april. 

 

11. Samtal om AU:s roll under kommande programperiod 

 

Anna Ericsson lyfte frågan om AU:s roll under kommande programperiod. Frågan skjuts fram till 

nästa AU den 26 april. 

 

12. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 
13. Mötet avslutas. 


