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Protokoll för Övervakningskommitténs möte tisdag den 8 
mars 2022 
 
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 Marie Denitton (Riksidrottsförbundet) och Jan Runfors (Hela Sverige ska leva) till 

justerare 

 

6. Information från EU-kommissionen 

• Föredragande: Eva Johansson, Alexandra Kirgios,  

Eva Johansson inledde med information om vilka ärenden som kommissionen handlägger 

förnärvarande. Det är ett intensivt analysarbete med Sveriges förslag till ESF+ program.  

Kommissionen planerar att under denna vecka skicka ut ESF+ på remiss till berörda enheter 

och efter det skickas eventuella kommentarer till Sverige (remisstiden är 3 veckor).  

Enligt regelverket ska beslut om programmet tas inom 5 månader och kommissionen ska ge 

kommentarer inom 3 månader. Kommissionens ambition är att hålla tidsplanen, men det är 

svårt i dagsläget att säga exakt datum för kommissionsbeslut. 

För mer information om ESF+, se bifogad länk News | European Social Fund Plus 

(europa.eu) 

 

Arbetet med EU:s återhämtningsfacilitet pågår och Sverige skickade in en reviderad 

återhämtningsplan i slutet av februari. Den 23 februari tog kommissionen beslut om 
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programändringen gällande React-EU. 

Eva avslutade med att berätta lite kort om krisen i Ukraina. Kommissionen har antagit ett 

förslag till Cohesions Action for Refugees in Europe (CARE) som gör det möjligt för 

medlemsstater och regioner att ge akutstöd till människor som flyr från Rysslands invasion 

av Ukraina. Förslaget är att ändra det gemensamma regelverket för fonderna och FEAD 

samt att skapa flexibilitet för medlemsländerna att hjälpa personer som omfattas av 

massflyktsdirektivet (direktiv 2001/55/CE om tillfälligt mottagande). För mer information om 

CARE, se bifogad länk. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-08-2022-

ukraine-cohesion-funding-to-support-people-fleeing-russia-s-invasion-of-ukraine 

 

Alexandra Kirgios informerade om europeiska planeringsterminen och att landrapport 

tillsammans med landspecifika rekommendationer kommer i maj. Det blir en något kortare 

och mer fokuserad landrapport samt fortsatt anpassad cykel på grund av 

återhämtningsfaciliteten. 

 

7. Information från Arbetsmarknadsdepartementet 

• Föredragande: Anna Holmgren 

ESF+ 

 

Den 9 december 2021 fattade regeringen beslut om att lämna förslag till program för ESF+ 

till EU-kommissionen. Det skickades in den 21 december men återsändes för mindre 

kompletteringar av finansiella tabeller. En ny version skickades in och därefter genomförs en 

intern beredning inom kommissionen och förhandlingar med Sverige (se punkt 6). 

 

React-EU – ändring av socialfondsprogrammet 2014–2020 

Den 12 januari 2022 tog Övervakningskommittén beslut om ytterligare tilldelning av medel 

på 63 miljoner euro avseende React-EU och beslut om utvidgad målgrupp. Målgruppen för 

den del av programområde 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. 

Den 23 februari 2022 beslutade kommissionen om godkännande av programändringen. 

 

Inrättande av ny övervakningskommitté 

 

Förordning (EU) 2021/1060 reglerar övervakningskommittén och principerna för dess 

sammansättning och uppgifter (artikel 38-40). 

Ett förberedande arbete om ny övervakningskommitté har påbörjats. Beslut om inrättande av 

ny övervakningskommitté för ESF+ sker först när den nya svenska 

strukturfondsförordningen är beslutad. 

 

Inrättande av strukturfondspartnerskap (SFP) 

 

Brev om att föreslå namn till ordförandeposten har skickats till befintliga SFP. 

Regeringen utser ordförande och myndigheter i enligt med lagen (2007:459) om 

strukturfondspartnerskap. 

Ordförande utser övriga ledamöter i SFP i enlighet med principen om flernivåstyre i 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-08-2022-ukraine-cohesion-funding-to-support-people-fleeing-russia-s-invasion-of-ukraine
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-08-2022-ukraine-cohesion-funding-to-support-people-fleeing-russia-s-invasion-of-ukraine
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förordning (EU) 2021/1060. 

 

Efter föredragningen inkom frågor om hur många platser civilsamhället kan få i SFP och om 

den utredning som pågår kring SFP. 

Arbetsmarknadsdepartementet svarade att gällande civilsamhället utgår man från det som 

står i lagen, att det är upp till ordförande att utse vilka organisationer (förutom myndigheter) 

som ska vara representerade i SFP.  

Utredningen om SFP har precis påbörjats och ska vara klar i februari 2023. Ingen större 

förändring kommer att ske under de kommande åren. 

 

8. Information  Svenska ESF-rådet  

• Föredragande: Håkan Forsberg  

Håkan Forsberg informerade om läget i programmet 2014–2020, arbetet med React-EU, 

ESF+, årliga mötet med kommissionen samt en organisationsförändring i myndigheten.  

• Nästa socialfondsrapport ska skickas till Regeringskansliet i slutet av mars och 

presenteras på Övervakningskommitténs nästa möte. Som nämnts tidigare så rör 

sig resultaten inte särskilt mycket i relation till mål och indikationer sent i 

programperioden varför en presentation av det inte ges vid detta möte. Med 

anledning av att programperioden snart ska avslutas och att implementering av 

programmet för ESF+ snart startar har myndigheten beslutat att inte göra fler 

utlysningar 2022. Ett mindre avsteg från det är att några regioner lyser ut förstudier i 

början av året. Det rör sig om maximalt 25 miljoner kronor. 

 

• ESF-rådet betalar normalt ut drygt 1 miljard kronor per år till pågående projekt. I och 

med tilldelning av medel från React-EU ökar den summan till cirka 2,5 miljarder 

kronor för 2022. För att klara av det är det angeläget att genomförande av 

Arbetsförmedlingens del av React-EU leder till kraftigt ökade ansökningar om 

utbetalningar under året. 

• I de revisioner som Ekonomistyrningsverket (ESV) gör av utbetalningar till projekt 

finns en tolererad andel felaktiga utbetalningar på två procent. För 2021 konstaterar 

ESF att de iakttagna felen är 0,06 procent. 

• Den andra utlysningen av React-EU genomfördes före årsskiftet och det inkom 8 

ansökningar på cirka 50 miljoner kronor. Beredning pågår i dagsläget och ytterligare 

information om utlysningen kommer att ske på ÖK-mötet i maj. Den tredje 

utlysningen, som rör insatser för omställning av personal, publicerades den 14 

februari och stänger den 21 mars. Inför det har myndigheten haft inledande dialoger 

med Strukturfondspartnerskapen  samt påbörjat mobilisering med potentiella 

projektägare i regionerna. Ett informationsmöte är inplanerat den 18 mars för de 

resterande medlen inom de 25 procent som ESF-rådet lyser ut brett. Det rör sig om 



4(8) 

 

 

 

   

 

 

 

cirka 500 miljoner kronor.  Myndigheten har även löpande dialoger med 

Arbetsförmedlingen avseende deras andel av React-EU.  

• Regeringen har erbjudit regionerna och Gotlands kommun att skriva handlingsplaner 

utifrån programmet för ESF+. ESF-rådet har haft hearing där respektive region fick 

presentera sina planer och ESF-rådet redovisade innehållet i den nationella 

handlingsplanen. Samtliga handlingsplaner ska vara ESF-rådet tillhanda den 19 april 

för att göra det möjligt för en ny Övervakningskommitté att fastställa 

handlingsplanerna så snart en ny kommitté är tillsatt. 

• Det årliga mötet med kommissionen genomfördes den 19–20 januari. ESF-rådet 

presenterade bland annat aktuellt läge i genomförandet av programmet, 

utvärderingsaktiviteter och kommunikationsinsatser. Även ESV deltog och beskrev 

sina iakttagelser i sina olika revisioner. Med på mötet deltog även Anna Ericsson, i 

egenskap av ordförande i Övervakningskommitténs arbetsutskott. Kommissionens 

sammanfattande slutsatser är att de är nöjda med Sveriges arbete för 

programperioden 2014/20. 

På personalsidan har myndigheten beslutat att anställa två nya chefer; vid kontoret i Luleå 

respektive i Malmö. Syftet är åstadkomma en ökad regional närvaro för genomförandet av 

ESF+. De nya cheferna räknas vara på plats vid årsskiftet. 

 

Avslutningsvis inkom ett par frågor från IFAU och Försäkringskassan om att 500 miljoner 

kronor är mycket pengar och att det kan vara svårt att hitta sökande samt en fråga om 

myndigheten har en utlysningsplan som kan öka chansen att medlen utnyttjas utifrån 

planerna. 

Håkan Forsberg bekräftade farhågan med att kunna besluta om alla medel inom React-EU. 

Han beskrev även att myndigheten kommer att göra fler insatser för att intressera aktörer att 

nyttja medel ur ESF+ med en förhoppning om ökad konkurrens om medlen och ökad kvalitet 

i ansökningarna. Myndigheten strävar även efter att kunna skapa några projekt under 

perioden där forskare och utvärderare involveras tidigt i planeringen av projekt för att skapa 

en form experimentellt  upplägg där resultat av projekt kan bekräftas mer vetenskapligt. Här 

kan man jämföra med designen av projektet Jämställd etablering. 

 

Håkan Forsberg berättade även att tvååriga utlysningsplaner tas fram i samband med 

regionala handlingsplanerna och uppdateras årligen. Dels för att göra det enklare för aktörer 

att förbereda sig för att söka medel, dels då det är ett krav i kommissionens regelverk för 

ESF+. ESF-rådet har haft en dialog med Försäkringskassan och fått ta del av riktlinjer hur 

Försäkringskassan planerar att arbeta med ESF+ och ESF-rådet framöver. 
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9. Information Kommunikation ESF-rådet  

• Föredragande: Jenny Glumoff 

Jenny Glumoff informerade om myndighetens kommunikationsinsatser och en övergripande 

bild av de förstudier som genomförts för ESF+. 

Myndigheten har lagt ett stort fokus på lanseringen av det nya programmet ESF+ och har 

valt att satsa på ett webbinarium för respektive programområde. Vid första webbinariet i 

februari deltog cirka 100 personer. Det arbetas även med material som ska publiceras på 

webben samt med kommunikationsstrategin. För att bygga en bra extern kommunikation 

krävs ett bra internt intranät. Därav genomförs nu en förstudie om nytt intranät. 

 

Från senaste AU-mötet, den 7 februari 2022, efterfrågades information vilka förstudiers som 

görs gällande ESF+. 

 Jenny presenterade en övergripande bild om förstudier för ESF+ och visade bland annat 

hur det ser ut i de olika regionerna samt en kartläggning av vilka typer av aktörer som 

genomfört förstudierna. 89 förstudier ingår i kartläggningen. Syftet med förstudierna har varit 

att skapa en övergång mellan programperioderna genom att göra omvärldsanalyser, 

mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar.  

Förstudierna har sorterats utifrån följande: 

- A1 = kompetensutveckling av sysselsatta 

- A2 = Återinträde/etablering på arbetsmarknaden 

- C = Minska risken för ekonomisk utsatthet 

- E = Sociala innovationer 

 

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

• Föredragande: Anna Holmgren, A-dep 

ESF-kommittén har haft ett möte med den tekniska gruppen, den 9–10 februari. Där 

presenterade kommissionen genomförandet av socialfondsprogrammet och Fead samt 

menade att det går långsammare i programmet 2014–2020 än i föregående programperiod. 

Det påtalades om vikten av att programmet ska avslutas 2022 och att Sverige har lämnat in 

partnerskapsöverenskommelsen. Det informerades också om ALMA-projektet (mobilitet för 

unga) och att det programförslag som finns är flexibelt, vilket innebär att ALMA kan ingå i 

nya programmet ESF+. Nästa möte är i början av april och rapportering från det mötet sker 

på ÖK-mötet i maj. 

 

11. Information; rapport från AU den 7 februari 2022  

• Föredragande: Anna Ericsson, ordförande i AU 
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 På arbetsutskottets möte den 7 februari informerade Arbetsmarknadsdepartementet om 

liknande information som punkt 7, se ovan. Även ESF-rådets information innehöll liknade 

information som punkt 8 enligt ovan, med något mer utvecklat innehåll på dagens möte. 

Jenny Glumoff berättade om avslutskonferensen den 7 december 2021 och att lansering av 

ESF+ sker i form av webbinarium för varje programområde.  

Paola Moscatelli Bergnéhr, Arbetsförmedlingen, informerade kort om projektet Kickstart 

React-EU som är ett projekt för dem som blivit arbetslösa under pandemin. 

Avslutningsvis informerade Olov Wolf-Watz och Kajsa Rosén från Strategirådet om de 

klusterutvärderingar som Strategirådet genomfört gällande organisering och digitalisering i 

vården. 

 

12. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

13. Information från Arbetsförmedlingen, Tomislavka Barisic, projekt Kickstart React-EU.  

 

Bakgrund projektansökan: 

- cirka 2,6 miljarder kronor ur EU:s återhämtningsfond React-EU till Sverige 

- 75 procent förbehållet Arbetsförmedlingen (cirka 2 miljarder kronor) 

- Bemyndigande för ESF-rådet att i år (2022) besluta om 1 miljard kronor, 80 procent 

programinsatser, 20 procent för personalkostnader avseende perioden september 2021-

november 2022 samt ej krav på medfinansiering 

- Bemyndigande för ESF-rådet att beslut om återstående medel. Tilläggsutlysning troligen i 

slutet av andra kvartalet 2022. Projekt förväntas då kunna söka och kan bli förlängt in till april 

2023. 

Målgruppen är de som blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och 

matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade pandemin 2020-03-11 och projektet består av 

tre spår: 

- vägledning med fokus på unga men också på karriärvägledning för de med behov av 

omställning 

- omställning avseende upphandlade arbetsmarknadsutbildning och 

arbetsmarknadsutbildning på eftergymnasial nivå 

- rustade och matchande aktiviteter som arbetsmarknadspolitiskt program med insatser i 

form av Extratjänster. 

En ny hantering av samtycke utifrån rättsliga förutsättningar har genomförts. 

Informationsskyldighet har från och med den 26 februari 2022 fullt ut implementerats i 

Kickstart React-EU, vilket innebär att myndigheten informerar kunden hur deras 
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personuppgifter används. Aktuellt i projekten är folkhögskoleutbildning i studiemotiverande 

syfte (SMF), Karriärvägledning (KVL) och arbetsmarknadsutbildningar (AUB). Extratjänster 

kommer inte kunna användas, möjligheter att använda andra subventionerade anställningar 

undersöks. 

 

Flera av ledamöterna var bekymrade över den begränsade förbrukningen av medel, men 

Arbetsförmedlingen bedömer att de kommer förbruka medel när man nu hittat en lösning för 

samtycke. 

 

14. Projektbesök av Strategirådets Kajsa Rosén och Olov Wolf-Watz. Information om 

klusterutvärdering; digitalisering i vården och organisering 

 

Kajsa inledde passet med information om klusterutvärdering av digitaliseringsprojekt. 

Fyra projekt har beviljats stöd inom ramen för två utlysningar. Målet är att stärka digital 

kompetens hos medarbetare inom den kommunala vården och omsorgen och målgruppen 

bestod av baspersonal (och chefer). Insatserna har varit arbetsplatsförlagda utbildningar, 

webbutbildningar och operativt stöd där 20 000 medarbetare i 20 kommuner har deltagit. 

Projekten har höjt den digitala kompetensen hos vård- och omsorgspersonal i medverkande 

kommuner samt bidragit till ökad digitalisering i berörda verksamheter. ESF-rådet kan spela 

en viktig roll för att främja fortsatt digitalisering i denna och andra sektorer. 

 

Olov Wolf-Watz informerade om klusterutvärdering av organisering. 

Utgångspunkten har varit fokus på nio projekt inom PO2 med utrikes födda (inklusive 

nyanlända) som målgrupp och med två syften: 

- bedöma och analysera projektens organisering i förhållande till deras resultat och 

måluppfyllelse 

- bidra med lärande kring organiseringens betydelse för framgångsrika projekt. 

Klusterutvärderingen presenterades i november 2021. 

Framgångsfaktorerna återkommer i de flesta projekten, men på olika sätt. Tre övergripande 

förhållningssätt som är centrala för projekten i deras organisering för framgång: 

- avstå från dubbla ambitioner i design och genomförande av projekten 

- värdesätt relationella aspekter i genomförandet 

-betrakta förändring som en oförutsägbar process 

Olov avslutade med att ge ett antal rekommendationer till ESF-rådet i utlysningsfasen och 

vad gäller projektstöd och samordnarens roll. 

 

15. Nästa ordinarie sammanträde är den 24 maj 2022 (fysiskt på Garnisonen i Stockholm) 
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16. Sammanträdet avslutades 15.00 
 
 
Lista över närvarande ledamöter och övriga närvarande 

 

Möte    Organisation Förnamn Efternamn Närvaro 

220308 1 ers Arbetsförmedlingen Tomislavka Barisic  X 

220308 1 ord Coompanion Marita  Öberg-Molin X 

220308 1 ord DO Anna Ericsson X 

220308 1 ord Forte Ulla Wallin X 

220308 1 föred Europeiska kommissionen Alexandra Kirgios X 

220308 1 föred Europeiska kommissionen Eva Johansson X 

220308 1 ers Försäkringskassan Sofia Gagnert X 

220308 1 ord Hela Sverige ska leva Jan Runfors x 

220308 1 ord IFAU Erik Mellander X 

220308 1 ord Jordbruksverket Pasi Kemi X 

220308 1 ord Linnéuniversitetet Jonas Månsson P 1–9 & 13–16 

220308 1 ord Myndigheten för yrkeshögskolan Per Winqvist X 

220308 1 ordf. Regeringskansliet, ÖK:s ordf Elin Landell X 

220308 1 föred Regeringskansliet Anna  Holmgren X  

220308 1 ord Riksidrottsförbundet Marie Denitton X 

220308 1 ord Skolverket Helen Myslek X 

220308 1 ord Socialstyrelsen Ann Bengtsson X 

220308 1 ord Statens kulturråd Ove Bengtsson X 

220308 1 ers Svenskt Näringsliv Patrik Karlsson P 1–12 

220308 1 ord TCO Håkan Gustavsson X 

220308 1 ord UHR Shawn Mendes P 1–12 

220308 1 sekr. Svenska ESF-rådet, ÖK-sekr. Anita Ivarsson X 

220308 1 bis Svenska ESF-rådet Jenny Glumoff X 

220308 1 gd Svenska ESF-rådet Håkan Forsberg X 

220308 1 bis Svenska ESF-rådet Jonas Bergström X 

220308 1 föred Strategirådet Olov Wolf-Watz P 14 

220308 1 föred Strategirådet Kajsa Rosén P 14 

 27       
 
 
Protokollet är justerat: 

 

________________________ _________________________ 

Elin Landell, ordförande  Anita Ivarsson, sekreterare 

    

________________________ _________________________ 

Marie Denitton, justerare   Jan Runfors, justerare 


