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Bakgrund - projektansökan

● Ca 2,6 miljarder ur EU:s återhämtningsfond React-EU till Sverige.

● 75 % förbehållet Arbetsförmedlingen (~ ca 2 miljarder).

● Bemyndigande för ESF-rådet att (i år) besluta om 1 miljard.

o 80% programinsatser (anslag 1:3), 20% schablon för personalkostnader (förutsätter förbrukning av 

medel för programinsatserna). 

o Avser perioden september 2021-november 2022.

o Ej krav på medfinansiering.

● Bemyndigande för ESF-rådet att besluta om återstående medel.

o Tilläggsutlysning troligen i slutet av andra kvartalet 2022. 

o Projektet förväntas då kunna söka, och kan bli förlängt in till april 2023



Målgrupp

● Blivit arbetslösa under pandemin

o Målgruppen är 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.

● WHO deklarerade pandemi 2020-03-11.



Projektet består av tre spår

1. Vägledning - fokus på unga men också på karriärvägledning för de 

med behov av omställning. I spåret vägledning är tjänsterna KVL, YSM-

UNG och SMF aktuella.

2. Omställning - upphandlad arbetsmarknadsutbildning och 

arbetsmarknadsutbildning på eftergymnasiala nivå (uppdragsutbildning i 

samarbete med lärosäten) framförallt med en grön- och digital inriktning.

3. Rustande och matchande aktiviteter - arbetsmarknadspolitiska 

program med insatser i form av Extratjänster.



Prognos för de tre spåren
Avser projektperioden (2021-09–2022-10)

Bedömning: Arbetsförmedlingen bedöms nytta 

de tilldelade medel



Medel samt deltagare till och med mars 2022 
redovisade deltagare tom december 2020

● För perioden september-december 
2021 ansökte Arbetsförmedlingen: 

o om ca 19,5 miljoner kronor

o samt redovisade 1 641 unika 
deltagare varav 852 var kvinnor

● Enligt prognos som utfördes i början av 
mars kommer myndigheten ansöka 
följande för januari och februari månad: 

o för januari månad ca 38,7 miljoner 

o för februari månad ca 46,7 miljoner

o projektet noterar 4 503 unika 
deltagare varav 1 786 är kvinnor



Samtycke – ny hantering utifrån rättsliga 

förutsättningar

● Under 2021 har projektets presumtiva deltagare behövt ge sitt 

samtycke inför deltagande i Kickstart REACT EU. 

o Utmaningar uppstod då en övervägande del av kunderna ej besvarade 

samtyckesförfrågan.

● Sommaren 2021 – påbörjat en rättslig utredning, som ger följande 

möjligheter:

o Personuppgifter avseende de arbetssökandes deltagande i insatser kan lämnas ut för 

kontroller och statistik inom ramen för socialfondsprojekt. Detta för att kunna fullgöra ett 

uppgiftslämnande till de mottagande myndigheternas statistik- och kontrolluppdrag. 

o Sekretessbelagd information bör kunna lämnas ut enligt ovan som ett nödvändigt 

utlämnande utan stöd av sekretessbrytande samtycke från de arbetssökande. 

o Arbetsförmedlingen har dock alltjämt en skyldighet att informera de berörda 

arbetssökandena om hur deras information hanteras. 



Samtycke – ny hantering utifrån rättsliga 

förutsättningar

● Omhändertagande i verksamheten (berör alla ESF-projekt fast kanske 

på olika sätt)

● Informationsskyldigheten har från och med den 26 februari 2022 fullt ut 

implementerats i Kickstart React EU, vilket innebär att myndigheten 

informerar kunden om hur deras personuppgifter används. Ett 

formationsbrev skickas till kunder inom målgruppen för Kickstart React

EU i samband med beslut om insats. 



Aktuellt i projektet

● Folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte (SMF) inom spår 1 

har haft lågt antal deltagare i projektet på grund av kraven på 

samtycke. Nu har samtyckeskravet fasats ut och projektet har även 

uppdaterat utbildningsnummer för SMF vilket förväntas öka antalet 

deltagare.

● Karriärvägledning (KVL) inom spår 1 – förväntas vara deltagardrivande 

insats och kommer ersätta yrkes och studieförberedande moduler 

inom ungdomsgarantin (YSM UNG). KVL är under uppstart.

● Arbetsmarknadsutbildningar (AUB) som ingår i spår 2 – utfasningen av 

samtycke förväntas ha en positiv effekt på deltagarantalet även här. 

Samtliga utbildningsnummer inom spåret uppdaterades i februari för 

att öka antalet deltagare.  



Aktuellt i projektet

● Extratjänster inom spår 3 - anvisningsstopp från och med årsskiftet. 

Just nu pågår arbete med att identifiera lämpliga ersättande insatser. 

Just nu pågår ett utforskande arbete för att identifiera möjliga 

ersättare, exempel på insatser som skulle kunna bli aktuella i spår 3 är 

Lönebidrag för utveckling, Introduktionsjobb och Yrkessvenska.


