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Protokoll för Övervakningskommitténs möte tisdag den 24 
maj 2022 
 
Tid: 10.00-15.45 (inkl. lunch 12.00-13.00) 

Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, lokal Hagaparken 
Närvarande: se lista 
 

1. Sammanträdet öppnades       

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

alla välkomna. Speciellt välkommen till nya ledamöterna Emil Lindström (Arbetsgivarverket), 

Elin Petersson (SFP Skåne Blekinge) och Malin Jönsson (Universitets och högskolerådet, 

UHR). 

 

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 Sofia Gagnert (Försäkringskassan) och Ulf Savbäck (Tillväxtverket) till justerare 

 

6. Beslut: Övervakningskommittén för det nationella socialfondsprogrammet fastställer den 

årliga genomförande rapporten. Föredragande Joacim Rova Grevstig, Svenska ESF-rådet 

Joacim Rova Grevstig presenterade den årliga genomföranderapporten för 2021 med en 

kort genomgång av rapportens upplägg och innehåll, finansiella data, deltagarstatistik och 

resultat samt övriga indikatorer.  

Nytt under 2021 var att programområde 5 som hanterar React-EU startades: 

- 3 utlysningar öppnades (165 miljoner euro), varav 2 stängdes under 2021 och 1 stängdes 

under 2022. 

- Inom de 2 utlysningar som stängdes 2021 inkom 24 ansökningar (120 miljoner euro) och 

16 beviljades stöd (115 miljoner euro) 

    

   Diarienummer 

 2022/00008 
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Under 2021 genomfördes i programområde 1 och 5: 

- 19 utlysningar (199 miljoner euro), 3 utlysningar stängdes under 2022 (21 miljoner euro) 

- 64 ansökningar (143 miljoner euro) 

- 43 beviljade stöd (136 miljoner euro) 

 

Joacim informerade om växelkursen och förhållandet mellan ram i svenska kronor kontra 

ram i euro, hur valutakursen påverkar. Att andelen av ram minskar beror på mer medel 

genom programområde 5. 

Totalt antal redovisade deltagare 2021 var 347 919 och med ett slutmål 2023 på 370 200 

deltagare blev resultatet 94 procent som andel av slutmålet. 

Vidare presenterades de olika särskilda målen, med resultat 6 månader efter avslut, där 

särskilt mål 1.1 (deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation) har gett gott resultat. 

Hög måluppfyllelse gäller även mål 2.2 (med ungdomar) för deltagare i utbildning och i 

arbetsmarknadspolitiska program. 

 

Ökad effektivitet och kvalitet under 2021: 

- Andel kontroller på plats utan avvikelser var 70 procent för 2021 (73 procent är resultatet 

för hela programperioden hittills, med mål 80 procent för hela programperioden). 

- Årlig felprocent 0,06 procent (mål 2 procent) samt genomsnittlig handläggningstid 

utbetalningsbeslut 30 dagar (mål 50 dagar). 

 

På frågan om antal deltagare i React-EU svarade Joacim att antalet just nu ligger på cirka 

3500-4000 personer (de flesta troligen via Arbetsförmedlingen), men vid årsskiftet var det 

lågt, enbart drygt 1600 personer. 

De projekt som ESF-rådet finansierar är stora och det har skett en förändring över tid mot allt 

större projekt. 

 

ÖK beslutade att fastställa den årliga genomföranderapporten. 

 

7. Beslut: Förslag till ändring av det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020 till följd av 

kriget i Ukraina, enligt underlag. 

•  Föredragande: Patrik Rapp, Arbetsmarknadsdepartementet 

 

Bakgrund: Den 6 april 2022 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om 

ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för 

flyktingar i Europa (Care). Förordningsförändringen syftar till att ge flexibilitet inom 

programmen för perioden 2014–2020 för att stödja medlemsstaternas åtgärder för att 

hantera migrationsutmaningarna till följd av kriget i Ukraina. 
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Förslag till programändring: Förslaget innebär tillägg av målgrupp och möjliga insatser för 

dels programområde 2 Ökade övergångar till arbete (genom tillägg av ett nytt delområde 

2.4), dels programområde 5 React-EU (genom tillägg av nytt delprogramområde 5.2) 

 

Målgruppen är kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i 

Ukraina och insatserna ska ske under 2022 och 2023. Syfte med insatserna är att 

målgruppen ska komma i arbete och bli socialt delaktiga. 

 

Exempel på insatser är matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, 

komplettering av yrkeskunskaper och språkutbildning i svenska och engelska samt 

samhällsinformation och rådgivning. 

Totalt 885 miljoner kronor beräknas kunna tillgängliggöras i socialfondsprogrammet för Care 

(inklusive viss nationell medfinansiering). Medlen föreslås utlysas på nationell nivå och 

kunna sökas av en bredd av aktörer till exempel statliga myndigheter, regioner, kommuner, 

företag och civilsamhällesorganisationer. 

 

-Målvärdet för utfallsindikatorn antal deltagare föreslås vara 7 900 deltagare för 

programområdet 2.4 och 8 200 deltagare för programområde 5.2. 

-Resultatindikatorn föreslås vara andel deltagare som omfattas av massflyktsdirektivet i 

sysselsättning efter avslutat projektdeltagande med målvärdet 23 procent. En skillnad 

jämfört med övriga insatser är här att det handlar om resultat direkt efter deltagandet, inte 

efter 6 månader. 

 

Förslaget till programändring tas upp på övervakningskommitténs möte den 24 maj för 

godkännande, varefter regeringsbeslut om förslaget till programändring kan tas och förslaget 

kan lämnas till EU-kommissionen för beslut. 

Efter föredragningen inkom några frågor från ledamöterna som främst handlade om 

målgruppen. En ledamot menade att målgruppen är personer som i första hand vill flytta 

tillbaka till sitt hemland när kriget är slut, inte söka arbete och stanna. De som kommit utgörs 

mest av kvinnor och barn och det finns ett stort behov hos barnen att gå i skolan i sitt 

hemland. Ett medskick om målgruppen är framför allt - när kan flyktingarna flytta tillbaka till 

Ukraina och hur ska utlysningstexterna skrivas utifrån det? 

En ledamot hade synpunkt på att målgruppen skiljer sig från andra grupper och hur tanken 

är med sociala aktiviteter samt att det kan vara ett problem att det är brist på språklärare i 

Sverige.  

En annan ledamot menade att det är stort arbetskraftsbehov i Norrland, men att 

målgruppens kompetens inte är anpassad till behoven där, som till exempel i gruvnäringen. 

På frågan om det kan bli aktuellt med subventionerade anställningar svarade 
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Arbetsmarknadsdepartementet att det är en bedömning som ligger på Arbetsförmedlingen 

att göra. 

 

Beslutet: 

Elin Landell läste upp förslag till beslut och ställde frågan om ledamöterna var redo för 

beslut. Samtliga ledamöter i Övervakningskommittén ställde sig bakom förslaget under punkt 

7, varför Övervakningskommittén beslutade att godkänna förslaget till beslut enligt punkt 7 i 

protokollet. 

 

 

8. Information från Arbetsmarknadsdepartementet 

• Föredragande: Anna Holmgren 

Anna Holmgren informerade om partnerskapsöverenskommelsen och att förhandlingarna 

med EU-kommissionen nu är avslutade. En reviderad version som speglar innehållet i 

programmet har lämnats in. EU-kommissionen väntas godkänna 

partnerskapsöverenskommelsen inom kort och ett evenemang planeras i Östersund i juni. 

 

I december 2021 fattades ett regeringsbeslut om att lämna förslag till program för ESF+ till 

EU-kommissionen. En kompletterad version av programförslaget lämnades in i mars 2022. 

EU-kommissionen inkom med formella synpunkter i april 2022 och förhandling med EU-

kommissionen pågår för närvarande. 

 

Gällande inrättande av ny övervakningskommitté tas förslag på övervakningskommitténs 

sammansättning fram i samråd med Svenska ESF-rådet. Erbjudande om att delta i 

övervakningskommittén skickas ut till föreslagna myndigheter och organisationer. 

Därefter beslutar regeringen om sammansättningen av övervakningskommittén. 

 

En ledamot frågade om status för Strukturfondspartnerskapen (SFP). 

Arbetsmarknadsdepartementet svarade att ett brev gick ut i mars 2022 till befintliga SFP där 

de ombads att nominera ordförande. Nomineringar har inkommit och beredning pågår. 

En annan ledamot hade funderingar över utredningen som pågår, om översyn av EU-medel 

(Fi 2021:10 Utredningen om hantering av EU-medel) och hur Sverige hanterar det, samt om 

det kommer att beröra SFP? 

Håkan Forsberg svarade att  utredningen beräknas bli klar i december 2023. Eventuella 

ändringar kan ske stegvis och in i nästa programperiod.  

 

9. Information  från EU-kommissionen  

• Föredragande: Eva Johansson, Alexandra Kirgios (deltog digitalt) 

Eva Johansson informerade att kommissionen för närvarande arbetar intensivt med ESF+ 

programmet och med event för partnerskapsöverenskommelse, samt lanseringsevent ESF+. 

Adelina Dos Reis och Alexandra Kirgios från EU-kommissionen kommer att delta på 

lanseringseventet ESF+ i Sverige den 31 maj. Läget i förhandlingarna har Anna Holmgren 

informerat om i punkt 8.   
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Alexandra Kirgios informerade att Kommissionens vårpaket för Europeiska 

Planeringsterminen släpptes den 23 maj. I paketet för 2022 ingår landrapporter, 

landspecifika rekommendationer, fördjupade granskningar, en övervakningsrapport om 

framstegen mot FN:s mål för hållbar utveckling i EU-sammanhang samt ytterligare några fler 

dokument. All information finns (det mesta på svenska) i bif. länk 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3182 

 

10. Information Svenska ESF-rådet  

• Föredragande: Håkan Forsberg 

Håkan Forsberg informerade bland annat om arbetet med Care samt förklarade relationen 

mellan bemyndigande, anslag, beslut och utbetalningar. 

ESF-rådet förbereder en utlysning den 7 juni gällande Care (insatser för kvinnor och män 

från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet) och kommer således inte att invänta 

beslut från kommissionen om programändring. 

 

Care-utlysningen handlar om cirka 400 miljoner kronor från programområde 2 respektive 5 

(React-EU) och är helt finansierat av EU med lång utlysningstid. Utlysningen kommer att 

vara öppen för ansökningar från den 7 juni till och med året ut. Projektansökningar bereds av 

ESF-rådet löpande vart efter de kommer in. Utbetalt stöd i Care ska sökas varje månad och 

projekt kan pågå som längst till 30 september 2023.  

 

Efter föredragningen inkom några frågor och synpunkter från ledamöter om bland annat bra 

sätt att fördela medel och samverkansformer mellan svenska och ukrainska organisationer. 

Håkan svarade att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kommer att 

hjälpa till att sprida information om Care, liksom kanske SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner). Men att det är en stor osäkerhet beroende på om flyktingarna flyttar tillbaka, och 

när kriget är slut. 

 

Håkan poängterade också att i samband med kommande extrautlysningarna är ett av ESF-

rådets uppgifter att stötta och hjälpa projektsökanden under utlysningsperioder.  

 

När det gäller processen framåt för ESF+ ligger arbetet i olika händer. ESF-rådet kommer att 

publicera information om planerade utlysningar men är samtidigt beroende av nya 

Övervakningskommittén för beslut om bland annat urvalskriterier. Förhoppningen är att ett 

extra ÖK-möte kan ske i slutet av augusti, beredningar under hösten och beslut i december. 

 

Håkan Forsberg hänvisade till Joacim Rova Grevstigs redovisning (punkt nummer 6 i detta 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3182
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protokoll), för ytterligare information om utlysningar, växelkursen och React-EU. 

Håkan avslutade med att förklara relationen mellan bemyndigande, anslag, beslut och 

utbetalningar.  

11. Information från Kommunikation ESF-rådet 

• Föredragande: Jenny Glumoff 

- Jenny Glumoff informerade om att ESF-rådet har genomfört de årliga ESF-dagarna i 

Göteborg den 10–11 maj. En möjlighet för samtliga medarbetare att träffas. 

Temat var EU-kunskap som inleddes med Per Wirtén, författare och kulturskribent på 

Expressen och Sydsvenskan. Därefter en föreläsning av Göran von Sydow, direktör för 

Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) och information från Adelina Moreira 

Dos Reis, enhetschef på Generaldirektoratet för Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, 

EU-kommissionen. ESF-dagarna bjöd även på en föreläsning av Tapio Salonen, professor i 

socialt arbete vid Malmöuniversitet, besök på ESF-rådets kontor i Göteborg, information om 

ESF+ samt avslutningsvis ett grupparbete från ett av projekten om nya programmet ESF+. 

- Jenny informerade om fem kommande webbinarier gällande ESF+, med syfte att väcka 

intresse och inleda mobiliseringsfasen. ESF-rådet kommer även att delta i Almedalen den 5 

juli, arbetar med översättning av rapporter samt kommande lärstudio under hösten och 

våren. Lärstudio är ett sätt för medarbetarna att internt lära sig av varandra. 

- Myndighetens kommunikationsavdelning stöttar insatser som Care och BAR (nyhetsbrev) 

samt kommer inom kort att ha ett möte med IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering) för att dra lärdom och se hur myndigheterna kan arbeta 

vidare tillsammans. 

Den 31 maj sker ett lanseringsevent om ESF+ i Hammarby Sjöstad. Deltar gör bland annat 

Håkan Forsberg, Adelina Moreira Dos Reis och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Hittills är 500 anmälda digitalt och 120 på plats. Lanseringseventet kommer att spelas in för 

dem som har förhinder att delta den 31 maj. Mer information finns på myndighetens 

hemsida. 

 

En ledamot frågade hur det har gått med flytten av ESF-rådets huvudkontor från Stockholm 

till Gävle samt hur upplevs situation och stämningen på huvudkontoret nu. 

Håkan Forsberg svarade att arbetsmiljön är mycket bra, fina lokaler, bra stämning och 

hjälpsamma kollegor. Myndigheten har hittat en bra bas i Gävle och landat väl efter flytten. 

Det tar cirka 3–4 år att återställa all kompetens som valde att stanna i Stockholm, framför allt 

jurister och IT-kompetens har varit svårt att rekrytera. 

Hyreskontraktet på HK i Gävle går ut i november 2023 och genom att en hyresgäst har valt 

att flytta och många arbetar hemifrån i dagsläget är lokalen för stor just nu. Därför kommer 
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ESF-rådet i Gävle troligen att byta lokal i december 2023. 

 

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

• Föredragande: Anna Holmgren, Arbetsmarknadsdepartementet 

Anna Holmgren gav information från de senaste två mötena, ett med socialfondens ESF-

kommitté den 5 april och ett med den tekniska arbetsgruppen den 6 april. Mycket tid och 

diskussioner kring Care, befintliga insatser samt presentation av sammanhållningsrapporten 

och ALMA-rapporten. Det informerades även om att 14 medlemsstater hade lämnat in 

partnerskapsöverenskommelse och gällande programmen hade 26 medlemsstater lämnat in 

programförslag med ESF-insatser. Inget program för ESF+ var godkänt, vilket är ett tecken 

på att det genomgående går långsamt. 

 

13. Information; rapport från AU den 7 april 2022 – Utgår 

Ordförande i AU Anna Ericsson hade förhinder att delta på ÖK-mötet den 24 maj. 

Från minnesanteckningarna den 26 april inkom en fråga från en ledamot gällande 

planeringsmöten, vad dessa möten avser och vilka som deltar i dem. 

ESF-rådet svarade att det är ett möte före arbetsutskottets möte som myndigheten har 

tillsammans med Elin Landell, Anna Ericsson och Anna Holmgren. Tanken är att skapa en 

framförhållning inför AU och ÖK om vad som ska lyftas, eventuella beslut och studiebesök. 

En kort diskussion fördes också om arbetsordningen för ÖK och beskrivningen av AU:s roll. 

Vissa delar i arbetsordningen är förordningsstyrda medan ÖK förfogar över andra delar. En 

ny arbetsordning kommer att fastställas av ÖK vid det första mötet för 

Övervakningskommittén för ESF+. Nuvarande arbetsordning ligger under styrande 

dokument på ÖK:s webbplats. 

14. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

15. Projektbesök av Ramboll: Gustav Larsson och Henrik Wirhn. 

Information om Covid-utlysningen, halvtidsutvärdering 

Utvärderingen fokuserar på att beskriva och analysera ESF-rådets hantering av utlysningen 

Kompetensutveckling för permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt 

utsatta branscher, inklusive hur detta skilde sig från ordinarie verksamhet och vilken 

beredskap som fanns för att agera i kris. Utlysningen tillkom som ett svar på 

coronapandemin och med syftet att stimulera kompetensutveckling för individer i branscher 

som drabbats hårt av coronapandemin samt skapa lärande till nytta för ESF-rådet. 

Ramboll informerade om relevans, effektivitet, tidiga resultat, horisontella principer, 

sammanfattande bedömning samt slutsatser och rekommendationer. 
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Halvtidsutvärderingen fokuserar på tre kriterier: 

- Relevans: Utlysningen var relevant vid tillkomsten, men relevansen har minskat över tid 

- Effektivitet; ESF-rådet lyckades effektivt använda nya arbetssätt 

- Måluppfyllelse: utlysningens medel når ut brett, men projekten har svårt att få deltagare. 

Utlysningens medel har i hög grad blivit beviljade och störst andel medel har gått till projekt 

på nationell nivå samt att utlysningen har nått företag i drabbade branscher. 

 

Sammanfattning och bedömning: utlysningen kommer ha svårt att nå avsedda effekter. 

Slutsatser och rekommendationer: Utlysningen har visat att ESF-rådet kan vara en relevant 

aktör i kris men däremot har utlysningens prioritering av snabbhet påverkat resultaten 

negativt. Rekommendationen är att öka möjligheterna till justeringar i projekten under 

arbetets gång. Rapporten är främst riktad till ESF-rådets ledningsgrupp och 

Övervakningskommittén. 

 

16. Nästa ordinarie sammanträde är den 5 oktober 2022 (fysiskt, ev. i Gävle i samband 
med studiebesök på Svenska ESF-rådets huvudkontor). Eventuellt även ett extrainsatt 
ÖK-möte i slutet av augusti 2022 för beslut om ny Övervakningskommitté. 
 

17. Sammanträdet avslutades 15.45 
 
 
Lista över närvarande ledamöter och övriga närvarande 

 

Möte    Organisation Förnamn Efternamn Närvaro 

220524 1 bis Arbetsförmedlingen Paola 
Bergnehr 
Moscatelli  X 

220524 1 ord Arbetsgivarverket Emil  Lindström X 

220524 1 Föred Europeiska kommissionen Alexandra Kirgios X (digitalt) 

220524 1 föred Europeiska kommissionen Eva Johansson X (digitalt) 

220524 1 ers Försäkringskassan Sofia Gagnert X 

220524 1 ers Funktionsrätt Sverige Marina Carlsson X p 1–10 

220524 1 ord Hela Sverige ska leva Jan Runfors X 

220524 1 ord IFAU Erik Mellander X 

220524 1 ord Linnéuniversitetet Jonas Månsson X p 1–10 

220524 1 ers LO Åsa Törnlund X 

220524 1 ers Myndigheten för yrkeshögskolan Olof Elander X 

220524 1 ordf. Regeringskansliet, ÖK:s ordf Elin Landell X 

220524 1 föred Regeringskansliet Anna  Holmgren X  

220524 1 föred Regeringskansliet Patrik Rapp X 

220524 1 Bis Regeringskansliet Inger  Wijkström X 

220524 1 ord Riksidrottsförbundet Marie Denitton X 

220524 1 ord Skolverket Helen Myslek X p 1–10 

220524 1 ord Statens kulturråd Ove Bengtsson X 
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220524 1 ord SFP Skåne Blekinge Elin Petersson X 

220524 1 Ers SFP Stockholm Evert Kroes X 

220524 
1 ord 

Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) Gunnar Anderzon X 

220524 1 Ord Tillväxtverket Ulf Savbäck X 

220524 1 ord TCO Håkan Gustavsson X 

220524 1 ord UHR Malin Jönsson X 

220524 1 sekr. Svenska ESF-rådet, ÖK-sekr. Anita Ivarsson X 

220524 1 bis Svenska ESF-rådet Jenny Glumoff X 

220524 1 gd Svenska ESF-rådet Håkan Forsberg X 

220524 1 bis Svenska ESF-rådet Jonas Bergström X 

220524 
1 föred Svenska ESF-rådet Joacim 

Rova 
Grevstig X 

220524 1 Bis Svenska ESF-rådet Madeleine Hedin X 

220524 1 föred Ramboll Gustav Larsson P 15–17 

220524 1 föred Ramboll Henrik Wirhn P 15–17 

 32       
 
 
Protokollet är justerat: 

 

________________________ _________________________ 

Elin Landell, ordförande  Anita Ivarsson, sekreterare 

    

________________________ _________________________ 

Sofia Gagnert, justerare   Ulf Savbäck, justerare 


