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Sammanfattning av årlig genomföranderapport 2021 

Socialfonden 2014–2020 

Socialfondsprogrammet har i sin första utformning tre programområden för att genomföra insatser. 

Programområde 1 fokuserar till största delen på kompetensutveckling för sysselsatta men även på en bättre 

koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Programområde 2 ska göra det lättare för målgrupperna att 

få jobb, studera eller att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Programområde 3 är en särskild 

satsning till regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga, minst 25 procent, i mars 2013. I 

Sverige ska pengarna användas i regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Till 

detta år tillkom programområde 5 som hanterar insatser inom React-EU. React-EU är ett initiativ av EU-

kommissionen för att motverka konsekvenserna i ekonomin på grund av covid-19-pandemin. Målgruppen för 

programområde 5 är kvinnor och män som 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 igen. 

Socialfondsprojekten ska utgå från följande horisontella principer som är gemensamma för alla: 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män 

• Tillgänglighet för personer som har funktionsnedsättning 

• Icke-diskriminering 

• Ekologisk hållbarhet 

Det svenska socialfondsprogrammet ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig 

sysselsättning. Insatserna syftar till att stimulera kompetensutveckling, förstärka kopplingen mellan skola 

och arbetsliv, öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden och underlätta 

ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.  

Socialfondsprogrammet som avslutas under 2023 kan stödja relevanta projekt med upp till cirka 1,7 

miljarder euro, varav EU står för 50 procent i programområde 1 och 2, 66,67 procent i programområde 3 

och 100 procent i programområde 5. Utlysningar av medel görs i åtta regioner som får 75 procent av 

fonden, resterande fördelas nationellt.  

Under 2021 fortsatte pandemin att påverka arbetsmarknaden och i viss mån projekten. Det har varit en 

utmaning för många projektägare att driva projekt på distans. Det har dock inte haft någon större effekt på 

projekten så att de har varit tvungen att avbryta. I stort har de flesta gamla och nya projekt fått fokusera 

på pandemins effekter, vilket har fångat behovet av olika satsningar för att mildra dess effekter på 

arbetsmarknaden. 

Av den totala budgeten (i kronor räknat) för hela programperioden är 89 procent beslutad till projekt och 

63 procent är godkänt och utbetalt. 
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Totalt antal som påbörjat deltagande i projekt 

Programområde Totalt Kvinnor Andel 

kvinnor % 

Män Andel män 

% 

1 221 238 149 947 68 71 291 32 

2 90 885 43 513 48 47 372 52 

3 35 722 14 684 41 21 038 59 

5 74 31 42 43 58 

Totalt 347 919 208 175 60 139 744 40 

Programområde 1 

Under 2021 beviljades stöd till 27 projekt med stödberättigade kostnader på 21 miljoner euro. Totalt är 89 

procent av programområdets budget (i kronor räknat) intecknad1. 58 procent av programområdets budget (i 

kronor räknat) är godkänt och utbetalt.  

Totalt har 221 238 deltagare till och med 2021 påbörjat insatser. Det är 104 procent av det kvantitativa 

målet. 

Totalt har 170 367 deltagare slutat för sex månader sen eller mer, varav 69 procent kvinnor och 31 procent 

män. Av dessa uppger 42 procent (37 procent av kvinnorna och 52 procent av männen) att de hade 

förbättrat sin arbetsmarknadssituation. Det är en liten ökning mot föregående år, men ligger i de nivåer 

som varit sedan 2018. Programmål är 28 procent. 

Programområde 2 

Det beviljades inga stöd till nya projekt under 2021. Totalt är 96 procent av programområdets budget (i 

kronor räknat) intecknad och 76 procent av programområdets budget (i kronor räknat) är godkänt och 

utbetalt.  

Totalt 90 885 deltagare har påbörjat insatser inom programområdet. Det är 108 procent av kvantitativa 

målet. Av de 69 392 personer, 48 procent kvinnor och 52 procent män, som har avslutat sitt deltagande för 

sex månader sedan eller mer har 39 procent gått till sysselsättning eller utbildning (34 procent av kvinnorna 

och 42 procent av männen). 

De långsiktiga resultaten gällande sysselsättning ligger under det operativa programmets mål. När det gäller 

deltagare i utbildning nås målen med god marginal. 

Det är en högre andel män än kvinnor i sysselsättning och det omvända inom utbildning, där kvinnor utgör 

den högre andelen. 

Programområde 3 

Totalt är 100 procent av programområdets budget (i kronor räknat) intecknad och inga nya projekt beviljas i 

programområdet. 96 procent av programområdets budget (i kronor räknat) är godkänt och utbetalt. Det 

enda projekt som fortfarande pågår avslutas februari 2023. 

Hittills under programperioden är det 35 722 deltagare som påbörjat insatser inom programområdet. Det är 

179 procent av kvantitativa målet. Resultatet för de 33 933 personerna, 41 procent kvinnor och 59 procent 

 
1 Intecknad betyder summan av det som är beslutat i pågående projekt och utbetalt i avslutade projekt. 



    3 (3) 

   

 

   

 

  

 

män, som har avslutat sitt deltagande för sex månader sen eller mer är att 55 procent gått till 

sysselsättning eller utbildning (55 procent av kvinnorna och 56 procent av männen). 

När det kommer till resultat i förhållande till målen är tre av fyra mål uppnådda. Det mål som inte kommer 

nås är indikatorn ”egenföretagare”, där endast 42 personer finns med, fördelat på 17 kvinnor och 25 män. 

Det är en högre andel män än kvinnor i anställning och det omvända inom utbildning, där kvinnor utgör den 

högre andelen. 

Programområde 5 

Under 2021 startade det nya programområdet som hanterar React-EU. 16 projekt beviljades stöd med 

stödberättigade kostnader på 113 miljoner euro. Totalt är 54 procent av programområdets budget (i kronor 

räknat) intecknad och 1 procent av programområdets budget (i kronor räknat) är godkänt och utbetalt.  

Ett projekt har gått in i genomförandefasen med deltagare. Rapporteringen av deltagare i det projektet 

hade vid årsskiftet inte kommit i gång på ett tillfredsställande sätt. Totalt hade 74 personer rapporterats, 

men för alla 16 projekten har det planerats för 32 700 deltagare. Andelen kvinnor och män jämnt fördelat 

på 50 procent var. Kravet från projektägaren på samtycke från deltagare har bidragit till förseningar i 

rapportering. Kravet på samtycke är hanterat och fullständig rapportering beräknas komma i gång under 

2022.  

Några resultat finns ännu inte att rapportera. 
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