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Frågor och svar från informationsmöte om Care 21 juni 2022

 Om man söker för analys- och planeringsfas; ska man då göra avstämningsrapport som ska 
godkännas innan genomförandefas? eller krävs inte det i den här utlysningen?

Svar: Det krävs avstämningsrapport för projekt från denna utlysning likt utlysningar tidigare

 Är det ok att söka till ett projekt som inkluderar även andra flyktingar i insatsen?

Svar: Målgruppen är enbart de som omfattas av massflyktsdirektivet  

 Kommer även ’små’ projekt ha en chans att ta del av medlen? Jag tänker på mindre och 
mellanstora kommuner där målgruppen inte är särskilt stor, ca 40 st. Eller krävs då att man 
samarbetar med andra kommuner tex?

Svar: Ansökans omfattning vägs inte in i vår bedömning.

 Kan man alltså även ha projekt som är endast mellan ett par regioner/kommuner inte endera helt 
regionalt eller helt nationellt. Dvs tex Skåne + Norrbotten eller Luleå + Malmö.

Svar: Ja, det är möjligt

 Kan en organisation som fått bifall söka för ytterligare projekt? Dvs får man söka två gånger?

Svar: Ja, det finns inga generella hinder för det. 

 Kan ni säga något om förutsättningarna för att söka för projektstart 2023?  Finns det risk att 
medlen tar slut men nästa utlysning uteblir?

Svar: Då vi hanterar ansökningar löpande går det inte att göra någon bedömning av vilka 
möjligheter som kommer finnas framgent. 

 Om man planerar att söka både retroaktivt och för insatser framåt, ska de inrymmas i samma 
ansökning eller vara två olika? Insatserna som vi kommer ansöka om är ungefär desamma men 
skiljer sig i vissa avseenden.

Svar: Det är upp till sökande. Är insatserna desamma så är det möjligt att göra en ansökan, 
skiljer sig insatserna åt så är det bättre med två separata ansökningar

 Behöver samverkan med Arbetsförmedlingen också redovisas med en avsiktsförklaring från dem?

Svar: Ja

 Jag tolkar det som att ni godkänner lokala projekt (ex. målgruppen i Malmö stad) som dvs det 
måste inte vara ett regionalt eller nationellt projekt).

Svar: Det stämmer



3

 Kan en organisation/företag söka flera olika projekt eller är det bättre att väva ihop till ett större 
projekt?

Svar: Det är upp till projektsökande att organisera sitt projekt utifrån vad man bedömer som 
lämpligt

 Undrar också om lokala projekt. Skulle en lokal, mindre organisation till exempel Röda Korset eller 
liknande kunna söka. Har ni någon minimi-nivå på storlek på projektet budgetmässigt?

Svar: Vi har ingen nivå på hur omfattande en ansökan behöver vara

 Dossiernummer från UT- kortet räcker alltså inte utan de måste ansöka om samordningsnummer?

Svar: Ja, samordningsnummer behövs

 Om de inte har samordningsnummer den månaden som de berörs av insatsen, men får det 
senare. Kan man då komplettera med samordningsnumret och få ersättning då?

Svar: När projektet söker ersättning för insatsen behövs samordningsnummer

 Samordningsnummer har många av deltagare fortfarande inte fått pga. långa handläggningstider 
hos Skatteverket. Hur går vi då om vi redan börjat att arbetet för flera veckor sedan för att 
påskynda vägen till arbete?  

Svar: Vi kan tyvärr inte påverka handläggningstiden för samordningsnummer. 

 Hej! Får en söka stöd till löner - och i så fall - kan en söka retroaktivt?

Svar: Projekten budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader samt 
en 40 %-schablon. Detta gäller även möjligheten till retroaktivitet. Läs mer på vår hemsida: 
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/ 

 Kan man få bifall på delar av ansökan eller är det bara bifall eller avslag?

Svar: Ansökan utmynnar alltid i ett bifall eller avslag 

 Kommer ideella föreningar premieras över företag eller kommer samtliga som uppfyller kraven 
och de nationella urvalskriterierna ha lika goda möjligheter?

Svar: Vi kommer hantera ansökningarna löpande. De som uppfyller kraven i utlysningen och de 
nationella urvalskriterierna kommer få ett bifall så länge medlen räcker. Vi kommer därmed 
inte premiera det ena framför det andra. 

 Krävs det extern utvärdering av respektive projekt?

Svar: Nej, det är en möjlighet men inte ett krav 

 Kan man ansöka om utbildningsutrustning?

Svar: Projekten budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader samt en 
40 %-schablon.  Läs mer på vår hemsida:  
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/ 

https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/ 
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/ 
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 Finns det en webbplats eller fil där vi kan titta på alla detaljer i ansökan?

Svar: Ansökan skrivs i vår digitala tjänst projektrummet. Läs mer på:  
https://www.esf.se/att-ansoka/ansokningsguide/#14.-Skriv-din-ans%C3%B6kan 

 Angående att man behöver fylla i antal deltagare och deras kön och ålder. Vi kommer jobba med 
rekrytering och matchning till lediga tjänster. Så det är ju inte ett bestämt antal personer utan beror 
ju också på hur väl vi hittar arbetsgivare och matchande kandidater. Ska man då fylla i sina mål i 
deltagarantalet?

Svar: Man ska utifrån en god analys göra en välgrundad uppskattning av hur många deltagare 
man avser att arbeta med 

 Ungefär hur lång beräknas handläggningstiden bli, dvs från inskickad ansökan till beslut? Är det 
längre handläggningstid under sommaren?

Svar: Vår målbild är 4 veckor, detta kan av olika skäl variera. 

 Vi har redan gjort ett arbete med att få ukrainare i fokus och fått ut många i arbete. Där har vi 
haft kostnader och intäkter. Kan vi ändå söka från fonden för de kostnader vi haft? Och ska vi då dra 
av för intäkterna?

Svar: Projekten budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader samt 
en 40 %-schablon. Detta gäller även möjligheten till retroaktivitet. Läs mer på vår hemsida: 
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/

 Var hittar man statsstödsreglerna som kunde vara en begränsning vid flera ansökningar?

Svar: Mer information finns på vår hemsida:  
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/vad-ar-statsstod/ 

 Skulle gärna vilja ha ett förtydligande av följande: “…projekten ska bedrivas på nationell nivå (av 
en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är 
avgränsad till Svenska ESF-rådets regionindelning).”

Svar: Inom utlysningen finns det möjlighet till nationella, regionala och lokala projekt. 

 Följdfråga: Avseende möjlighet att söka för projekt 2023 - När / hur kan vi få återkoppling om 
hur stor åtgången på medel är? Om medlen tar slut, hur snabbt kommer nästa Care-utlysning?

Svar: Då vi hanterar ansökningar löpande går det inte att göra någon bedömning av vilka 
möjligheter som kommer finnas framgent. 

 Finns det någon kontaktperson för att lösa frågor under de följande dagarna?

Svar: Kontaktpersoner finns angivna i utlysningstexten 

 Vilken administration krävs till ESF under projektets gång? Förstått att man behöver redovisa 
deltagare samt medarbetare som arbetat i projektet till er varje månad. Är det något mer? Innan 
utvärderingen på slutet

Svar: Det är en del administrativa delar som krävs i projektgenomförandet. Det finns 
information om detta på vår hemsida www.esf.se. Vid konkreta frågor utifrån just er ansökan, 
kontakta oss. 

https://www.esf.se/att-ansoka/ansokningsguide/#14.-Skriv-din-ans%C3%B6kan 
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/handledning-i-projektekonomi/
https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/vad-ar-statsstod/
http://www.esf.se



