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 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret 

Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr. 

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle  
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Protokoll för Övervakningskommitténs möte tisdag den 25 
och 26 augusti 2022 
 
Tid dag 1 den 25 augusti: 09.30-17.00 (inkl. lunch 12.00-13.00) 

Tid dag 2 den 26 augusti: 09.00-14.00 (inkl. lunch 12.00-13.00) 

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm, Lokal: Viola-202 
Närvarande: se lista 

 

1. Sammanträdet öppnades       

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

alla välkomna. Speciellt välkommen till alla nya ledamöter i övervakningskommittén. 

 

2. Upprop 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordning har skickats ut i god tid före mötet och godkändes. 

4. Val av justerare 

 

ÖK valde Johan Lycke (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF) och 

Helen Myslek (Skolverket) till justerare. 

 

5. Beslut: Beslut om Arbetsordning för ÖK för det nationella programmet för 

socialfonden+ 2021–2027 

•  Föredragande Elin Landell, ordförande 

Elin Landell informerade om ÖK:s uppdrag och arbetsformer. 

EU-förordningen 2021/1060 (artikel 40) beskriver ÖK:s uppgifter. Huvuduppdraget är att 

granska och godkänna samt ge Svenska ESF-rådet rekommendationer som bidrar till att 

programmet genomförs så effektivt som möjligt. 

Det innebär bland annat att granska genomförandet av programmet och att målen uppnås, 

samt att godkänna metoder, rapporter och eventuella förslag till programändringar. Att 

granska arbetet med utvärdering är en särskilt viktig uppgift för ÖK, liksom att följa upp och 

granska kommunikationsinsatser.  

Enligt regeringsbeslut har kommittén även i uppgift att fastställa regionala- och nationella 

handlingsplaner för genomförandet av ESF+ samt modell för fördelning av regionala medel. 

    

   Diarienummer 

 2022/00008 
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Enligt regeringens beslut övertar ÖK för ESF+ 2021–2027 också uppgiften att övervaka 

slutförandet av det nationella socialfondsprogrammet för 2014–2020. 

 

ÖK ska, enligt EU-förordningen (artikel 39), själv anta den arbetsordning som styr 

beslutsfattande och arbetsformer i kommittén.  

Förslaget till ny arbetsordning utgår från arbetsordningen för ÖK för socialfondsprogrammet 

2014–2020. Förändringarna avser formalia (programperiod, hänsyn till ny EU-förordning, 

organisationer), mindre omdispositioner och språkliga ändringar samt förtydligande om rollen 

för företrädare för Regeringskansliet vid ÖK:s möten.  

Även beslutsfattandet föreslås ändras, från enhällighet till kvalificerad majoritet där två 

tredjedelar av ledamöterna ska biträda beslut i kommittén. 

Förslag till beslut: 

- Att ÖK antar den föreslagna arbetsordningen. 

- Att frågan om arbetsutskottets uppgifter och sammansättning (punkt 4.1) tas upp vid nästa 

ÖK-möte.  

- Att den föregående ÖK:s arbetsutskott fortsätter fram till dess att ÖK utsett ledamöter till 

nytt arbetsutskott. 

Efter Elin Landells föredragning inkom några frågor från ledamöterna. 

SKR, LO, Försäkringskassan, TCO, Företagarna och Svenskt Näringsliv hade frågor om 

förslaget till ändring av hur kommittén fattar beslut (från enhällighet till kvalificerad majoritet). 

Upplevelsen är att enhällighet har fungerat bra, att diskussioner på mötena har varit positiva 

och att beslut har kunnat tas på sittande möte. Försäkringskassan menade att det ändrar 

dynamiken om det sker en ändring från enhällighet till kvalificerad majoritet. 

Det ställdes även frågor kring vilken beslutsprocess som gäller för dagens beslut och om 

beslut om ny arbetsordning måste fattas vid dagens möte. 

Riksidrottsförbundet hade en synpunkt om närvaro vid ändring av beslutsprocess till 

kvalificerad majoritet, om ledamöter anses närvarande både vid fysiskt och vid digitalt möte 

och i så fall bör det om möjligt förtydligas. 

Elin Landell svarade att enhällighet av beslut har fungerat, men att en sådan beslutsordning 

samtidigt innebär en risk för förseningar i viktiga beslut. Det räcker att en ledamot säger nej 

för att stoppa ett beslut. Ordentliga diskussioner i ÖK, så att alla ledamöters synpunkter får 

utrymme att höras inför beslut, är lika viktiga oavsett om beslutet fattas med kvalificerad 

majoritet eller enhällighet. I EU-förordningen (artikel 39) anges att varje medlem ska ha en 

röst och att utövandet av rösträtten ska regleras i arbetsordningen i enlighet med nationella 

ramar. Konsensbeslut är mycket ovanligt i svenska sammanhang, kvalificerad majoritet 

brukar tillämpas för viktiga beslut. 
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Företrädare för EU-kommissionen gav följande rekommendationer gällande förslaget till ny 

arbetsordning: 

- 1.1 Upprättande – att skriva ut hela namnet på EU-förordningen. 

- 1.2 Sammansättning – att beskrivningen av EU-kommissionens roll uppdateras med en 

övervakande roll (i enlighet med artikel 39.2 i den gemensamma förordningen1) 

- 2.2 Uppgifter – att tydliggöra i texten vilka uppgifter som gäller det föregående programmet 

(2014–2020) och vilka uppgifter som gäller det nya programmet (2021–2027) och vad som 

refererar till vilket program. EU:s regelverk för 2014 – 2020 period gäller fortfarande. 

Mandaten för de olika ÖK behöver framgå tydligt i arbetet. 

- 3.5 Jäv/intressekonflikt – säkerställ att skrivningen uppfyller EU:s regelverk. 

EU-kommissionen underströk också att EU:s förordningstexter är grunden för ÖK:s arbete 

och vikten av att referenser till dessa finns med.   

 

Elin Landell svarade att det framgår i regeringsbeslutet att nuvarande ÖK tar över och slutför 

arbetet i föregående ÖK utan särskiljning.  

Mandatet för ÖK för ESF+ 2021–2027 gäller därmed både slutförandet av 

socialfondsprogrammet 2014–2020 och det nya programmet. Rekommendationerna om 

förtydliganden i 1.2, och om ökad tydlighet om uppgifter som gäller de olika programmen (i 

2.2) välkomnades och kan tas in i ÖK:s beslut i arbetsordningen. 

ÖK ska ha ett arbetsutskott (AU) som rapporterar till kommittén. I AU ska det finnas 

kompetens i utvärderingsfrågor och utskottet ska spegla ÖK:s sammansättning. Elin Landell 

bad ledamöterna fundera vilka ledamöter som ska ingå i AU för 2021–2027 och att 

diskussion kring detta tas upp på nästa ÖK-möte den 7 december 2022. AU för 2014–2020 

fortsätter tills nya ledamöter har utsetts. 

 

ÖK beslutade att fastställa Arbetsordningen för ÖK för det nationella programmet för 

Europeiska socialfonden + 2021–2027 med tillägg att dagens beslut sker i konsensus, med 

tillägg i punkt 1.2 av Folkbildningsrådet och att EU-kommissionen deltar  som övervakare 

och rådgivare, samt med tillägg i punkt 2.2 av förtydliganden av uppgifter i enlighet med EU-

kommissionens rekommendation. Punkt 3.4, 3.6  och 4.1 bordläggs till nästa ÖK-möte den 7 

december 2022. 

 

6. Övergripande information om Socialfonden. 

•  Föredragande: Carl Axelson, Svenska ESF-rådet 

 

 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande 

av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, 
Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 
samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt 
instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik 



4(15) 

 

 

 

   

 

 

 

Länk till programmet för 2014–2020 och för ESF+ 2021–2027 har skickats ut till ledamöterna 

i samband med dagordningen. 

Håkan Forsberg informerade inledningsvis om att ledamöterna i ÖK kommer att erbjudas en 

fördjupad genomgång under hösten. Inbjudan skickas ut via mejl. 

Carl Axelson presenterade de fem programområdena (PO) i ESF+ 2021–2027: 

- Programområde A - Öka möjligheten till ett hållbart arbetsliv för alla 

- Programområde B – Öka övergångarna till arbete 

- Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet 

- Programområde D – Öka kapaciteten i glesbygden 

- Programområde E – Sociala innovationer 

 

I POA finns det en koppling till PO1-3 i föregående programperiod. POC påminner till viss 

del om Fead 2014–2020 men skiljer i målgrupp, möjlighet att arbeta med barn (från 6 år) 

samt tydligare arbetsmarknadsfokus. 

POB, POD och POE är helt nya programområden. Socialfonden har tidigare arbetat med 

social innovation, men inte dedikerat på detta vis.  

Till skillnad från Socialfonden 2014–2020 erbjuder ESF+ 2021–20207 en högre flexibilitet, 

att behoven styr, och inte målgruppen, samt möjligheten att arbeta med individer redan från 

13 års ålder för att komma åt tidigt skolavhopp (jämfört med 15 års ålder i 2014–2020). 

Carl Axelsson informerade även om de olika spår som finns i programområden som 

exempelvis kompetensutveckling för sysselsatta och sysselsättningsinitiativet för unga. 

 

Inom socialfondsprogrammet 2014–2020 tilldelades medlemsstaterna ytterligare medel i 

syfte att stärka upp sysselsättningen i samband med covid-19-pandemin. Satsningen kallas 

React-EU och insatserna pågår nu och under 2023 och ska inriktas på kvinnor och män som 

har blivit arbetslösa under pandemin. 

 

Initiativet Care har i syfte att skyndsamt mobilisera kvarvarande medel i 

socialfondsprogrammet 2014-2020 för att bidra till  insatser för kvinnor och män som fått 

tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater till följd av kriget i Ukraina. 

ESF-rådet publicerade den 7 juni 2022 en utlysning inom ramen för Care där ansökningarna 

hanteras löpande under utlysningstiden. 

 

Efter Carl Axelsons föredragning inkom några frågor från ledamöterna. 

- Röda Korset undrade över geografiska områden i POC. Carl svarade att inriktningen är 

utsatta områden, till viss del storstadsregioner, men att det inte finns någon tydlig 

begränsning i programmet. 

- Coompanion frågade om POE och om det enbart är nationella medel? 

Carl Axelson svarade att medlen beslutas nationellt men att det även är fullt möjligt att även 

söka för regionala projekt.  

- Coompanion frågade om hur den procentuella fördelningen mellan programområdena 

tagits fram.  

Svaret är att kommissionen har beslutat om gleshetsmedel, att det vidare handlar om frågor 

om medfinansiering, tilldelning av medel och balans mellan POA och POB. Regeringen har 

fastställt fördelningen.  

- Fremia frågade om omvärldsanalys och de nya omställningsstöden kopplade till LAS-
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överenskommelsen. Carl Axelsson svarade att det är ett öppet program, att ESF-rådet 

förhåller sig till verkligheten vid utlysning av medel samt att hela fältet är möjligt för ESF+. 

- Svenskt Näringsliv lyfte upp frågan om omställningsmedel, att det berör oss alla och att 

kompetensutveckling för anställda blir ett fokus. 

- SKR hade funderingar kring delar av POB, medfinansiering och standardmedfinansiering. 

Arbetsförmedlingen framhöll att det har hänt mycket i samband med reformeringen av 

myndigheten och avtalen med privata aktörer men att det nu blivit mer öppet för 

Arbetsförmedlingen att arbeta med ESF+. 

 

7. Beslut: Fastställande av regionala handlingsplaner 

• Föredragande: Företrädare från respektive region, regionalt utvecklingsansvariga 

(RUA).  

• ÖK:s ledamöter har fått ta del av samtliga regionala handlingsplaner inför 

sammanträdet. 

 

7 a Östra Mellansverige  

 

Per Holmström presenterade den regionala handlingsplanen för Östra Mellansverige.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöter om gruppindelning av 

kommuner, arbetet med civilsamhället, samordning av strategiskt genomförande, 

arbetsmarknadens parter, utmaningar kring ny kompetens i globalisering samt 

procentsatserna i de olika delarna i programmet. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Östra Mellansverige. 

 

 

7 b Skåne Blekinge 

Jon Fransson presenterade den regionala handlingsplanen för Skåne-Blekinge.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöter om vilka förstudier som gjorts, 

om det finns kompetenscenter som tar hand om kompetensutveckling och om särskilda 

insatser för fondsamordningen. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Skåne Blekinge. 

 

 

7 c Västsverige 

 

Linn Henriksson presenterade den regionala handlingsplanen för Västsverige.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöter om att samverkan är viktig 

(samordningsförbund, regionala forum, kommunalförbund), att målsättningen om fullföljda 

studier inte enbart bör gälla unga, samverkan på nationell nivå om fullföljda studier samt 

önskemål om förtydligande gällande medverkan av civilsamhället såsom föreningsliv och 

andra aktörer. 
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ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Västsverige. 

 

 

7 d Småland och Öarna 

 

Marie Brander presenterade den regionala handlingsplanen för Småland och Öarna.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöter om möjlighet att revidera 

planerna på årsbasis, bra att attityder och förebyggande insatser mot diskriminering finns 

med som saknas i andra handlingsplaner och ett tack för att planen knyter an delaktighet 

som gör att målgruppen får var mer delaktig. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Småland och Öarna. 

 

 

7 e Stockholm 

 

Oskar Adenfeldt presenterade den regionala handlingsplanen för Stockholm.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöter gällande sammansättning av 

referensgruppen, arbete med utlysningsplanen och en allmän fråga om samtliga regioner har 

en utlysningsplan. 

Håkan Forsberg svarade att det är två separata delar som hänger ihop (två olika dokument). 

Regeringen ger RUA i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner och ESF-rådet tar fram 

utlysningsplanerna. Det finns ingen formell roll i utlysningsplanerna. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Stockholm. 

 

 

7 f Norra Mellansverige 

 

Conny Danielsson och Ulrika Matthed Bergström presenterade den regionala 

handlingsplanen för Norra Mellansverige.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöterna gällande tydligheten att 

programmet söker bredd och flexibilitet, att handlingsplanen är lättläst med bra insatser som 

är hälsofrämjande, att validering och SFI finns med samt positivt att studievägledning lyfts 

specifikt. Dock saknas könsidentitet och könsuttryck när diskrimineringsgrunderna tas upp i 

handlingsplanen. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Norra Mellansverige. 

 

 

7 g Mellersta Norrland 

 

Frida Bergman presenterade den regionala handlingsplanen för Mellersta Norrland.  
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Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöter om att extra stöd till aktörer 

behöver utvecklas, behov att arbeta med strukturorganisationer och att ge mer stöd i 

ansökningsfasen. Positivt att handlingsplanen har fångat ett helhetstänk och fått med 

vägledning, validering samt mottagande av praktikanter. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Mellersta Norrland. 

 

 

7 h Övre Norrland 

 

Roger Ylinenpää presenterade den regionala handlingsplanen för Övre Norrland.  

 

Föredragningen följdes av frågor och medskick från ledamöterna om varför kvinnor flyttar 

från regionen, önskemål att få till lärcenter och positivt att det gjorts en överenskommelse 

med civilsamhället. 

 

ÖK beslutade att fastställa handlingsplanen för region Övre Norrland. 

 

 

Dag 2: den 26 augusti 2022 

 

 

8. Beslut: Fastställande av nationell handlingsplan  

• Föredragande: Johanna Ridal och Jens Löf, Svenska ESF-rådet 

Johanna Ridal informerade om hur arbetet att ta fram den nationella handlingsplanen för 

ESF+ har genomförts. Källor har varit bakgrund till framtiden, omvärldsanalyser, 

programteori, återrapportering från workshopar, utvärdering av Sweco samt regelbundna 

möten gällande de regionala handlingsplanerna. Även referensgrupp med analytiker, 

utvärderare, enhetschefer och skrivargrupp samt ESF-rådets nationella enhet har bidragit 

med ett gott samarbete. 

 

Johanna Ridal informerade även om de utmaningar som finns, skillnaden mellan regionala 

och nationella projekt samt prioriteringar inom transnationellt samarbete och horisontella 

principer (HP). Handlingsplanen ska uppdateras två gånger per år och utifrån 

handlingsplanen ska en utlysningsplan tas fram. Förslagsvis sker en utlysning per halvår. 

 

Efter Johanna Ridals föredragning inkom några frågor från ledamöterna. 

- IFAU efterfrågade information gällande arbete med utvärderingar av nationella satsningar.  

Jens Löf svarade att en utvärderingsmodell är på väg att tas fram och att ESF-rådet inte 

kommer att utvärdera alla projekt. Håkan Forsberg svarade att ESF-rådet återkommer inom 

ett år med utvärderingsplan som ÖK ska godkänna. 

- Folkbildningsrådet lyfte upp att allmän linje på folkhögskola inte omfattas av begreppet 

reguljär utbildning, att utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning har ökat på 
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folkhögskolorna och att det finns en risk att skrivningar om reguljär utbildning i 

handlingsplanen exkluderar projekt för dessa grupper.  

Johanna Ridal svarade att det är olyckligt att uttrycket står med i materialet, men att 

folkhögskolor ingår i kompetensutveckling och livslångt lärande. 

- TCO påpekade att analyserna upplevs som svåra, svårt med tillgång på statistik och data 

samt ser gärna att det finns tydligare referensramar. 

Håkan Forsberg svarade att Arbetsförmedlingens reformering pågår och att en anpassning 

bör ske när reformeringen är färdig. 

- Fremia tog upp frågan om det nya omställningsstudiestödet och vikten av 

omvärldsanalyser kring detta. 

- LO gjorde ett medskick till ESF-rådet att bli än bättre på utvärderingskriterier. 

- TVV lyfte fram vikten att samverka med andra insatser, framför allt regionalfonden och 

fonden för rättvis omställning.  

- EU-kommissionen frågade vilken hjälp som erbjuds i POC för den målgrupp som är 

skuldsatta. ESF-rådet svarade att man för en dialog med Kronofogdemyndigheten. 

- MYH efterfrågade mer information om globala mål och ekonomisk hållbarhet i 

handlingsplanen samt påtalade att grön omställning inte lyfts upp speciellt mycket i 

handlingsplanen. 

- DO ansåg det bra att horisontella principer lyfts upp och att öka kunskapen om 

diskriminering, men hade gärna sett förslag på insatser och åtgärder för att förebygga 

diskriminering till exempel inom skolan. Önskemål om åtgärder i handlingsplanen. 

 

Beslutet: ÖK beslutade att fastställa den nationella handlingsplanen för ESF+ 2021–2027. 

 

9. Beslut: Beslut om modell för fördelning av regionala programmedel  

• Föredragande: Göran Hallin och Mats Klingvall, konsulter från WSP 

Göran Hallin informerade tillsammans med Mats Klingvall om uppdraget att ta fram förslag 

till fördelning av regionala programmedel, uppdragets syfte och förutsättningar, principer för 

mellanregional fördelning samt sammanvägningen av de olika indikationer. 

Fördelningsmodellen ska kunna uppdateras årligen och data ska vara lättillgängligt. 

Syfte med uppdraget var att utveckla ett förslag till mellanregional (NUTS2) fördelning av 

medel för de regional delarna (75% av programområde A) i programförslaget för ESF+, 

programområde A och D. 

Fördelningsmodellen utgår från statistisk information med utgångspunkt i programförslagets 

inriktning och prioritering.  

Data hämtas från flera olika källor som exempelvis SCB, Arbetsförmedlingen, Skolverket, 

Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Myndigheten för trafikanalys.  
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Merparten data hämtas från öppna källor där vissa indikatorer kräver särskild leverans och 

några indikatorer kräver viss bearbetning. 

Efter Göran Hallin och Mats Klingvalls föredragning inkom några frågor från ledamöterna. 

-Ordförande i ÖK menade att det är känsligt med statistikkällor och undrade om 

tidsbegränsade anställningar även inkluderar gig-jobbare? 

WSP svarade att indikatorn bygger på SCB (AKU) och att det finns ingen speciell statistik 

kring det. 

- Svenskt Näringsliv lyfte upp kommande förändringar på arbetsmarknaden, konjunkturen 

och att få människor att flytta norrut till gleshetsområden där efterfrågan på olika 

kompetenser är stor.  

- MAU frågade hur fördelningen ser ut i nya programperioden jämfört med tidigare period 

och om någon region sticker ut? 

WSP svarade att det ser väldigt likt ut, samma typer av data och modellen ger i princip 

samma utslag. 

- Folkbildningsrådet frågade varför gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 

inte syns i POA, målområde 2 etablering, och menade att det vore intressant att mäta.  

WSP delade samma uppfattning. Det är dock svårt att göra det med övergripande statistik 

och har därför valt att inte använda det som en indikator. 

- MUCF frågade om beslut om modell är på årsbasis eller för hela 7-årsperioden?  

Håkan Forsberg svarade att det är på hela perioden men kan justeras under tiden. 

 

Beslutet: ÖK beslutade att godkänna modell för fördelning av regionala programmedel 

  

10. Beslut: Godkännande av nationella urvalskriterier 

• Föredragande: Agnes Venäläinen, Svenska ESF-rådet 

Agnes Venäläinen informerade om förslaget till nationella urvalskriterier, metoder och 

tillvägagångssätt som utformats enligt EU-förordningen 2021/1060. 

Metoden för urval av insatser består av tre steg i form av formell prövning och bedömning av 

inkomna ansökningar och prioritering mellan godkända ansökningar.  

Socialfondens fem nationella urvalskriterier ska bidra till att de projekt/insatser väljs ut som 

bedöms ha bäst förutsättningar att bidra till programmålen. Urvalskriterierna är således en 

viktig hörnsten i programteorin och i tillämpningen av ett resultatbaserat arbetssätt. 

Horisontella principer – Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering – är tydligt 

integrerade i de tre första urvalskriterierna.  

Som ett underlag för prioritering bland godkända ansökningar görs en poängsättning av 

ESF-rådet. 

Efter Agnes Venäläinens föredragning inkom några frågor från ledamöterna. 
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- Funktionsrätt Sverige frågade om vad tillgänglighet innebär i sammanhanget och fick till 

svar att tillgänglighet ser olika ut i olika projekt. 

- SKR undrade över hur prioritering av godkända ansökningar genomförs. 

Agnes Venäläinen svarade att det är den nationella enheten som tar fram rangordningen. 

Detsamma gäller poängsättningen, att nationella enheten finns med i alla utlysningar oavsett 

om utlysningen avser regional eller nationell nivå. 

- Försäkringskassan frågade hur ESF-rådet tänker kring relevanta metoder och 

tillvägagångssätt, utifrån målgrupp och från problem till metod. 

Håkan Forsberg svarade att Strukturfondspartnerskapen ska prioritera utifrån de krav som 

finns och bedömningen utifrån kriterier görs på myndigheten. 

Kommissionen hade några synpunkter gällande materialet som skickats ut innan mötet och 

framförde önskemål om ett förtydligande i metoden och angreppssättet för urval i de tre 

stegen och till vilken förordning det härrör. 

 

Beslutet: ÖK beslutade att godkänna de nationella urvalskriterierna med tillägg att ESF-

rådet tar fram ett underlag som tydliggör kopplingen till Europaparlamentets- och Rådets 

förordning (EU) 2021/1060, artikel 73, samt att ESF-rådet tar ansvar för att detta är 

säkerställt i de urvalskriterier som lagts fram som förslag.  

 

11. Information från EU-kommissionen 

• Föredragande: Eva Johansson, DG Employment 

Eva Johansson gav en översikt över det arbete som ska inledas i höst, inbegripet den 

fortsatta behandlingen och godkännande av ESF+ programmen, arbetet med 

planeringsterminen och kommissionens arbetsprogram för 2023. Mer detaljerad information 

kommer att lämnas till ÖK så snart informationen finns tillgänglig. 

Avslutningsvis en kort information om CARE för programperioden 2014–2020 och att det 

formella beslutet förväntas inom en snar framtid. 

 

12. Information från Arbetsmarknadsdepartementet 

• Föredragande: Anna Holmgren 

Anna Holmgren informerade om att den 25 maj tog EU-kommissionen beslut om att 

godkänna partnerskapsöverenskommelsen för programperioden 2021–2027. 

Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt dokument som ligger till grund för 

förhandlingarna mellan EU-kommissionen och medlemsstaten om utformningen av 

programmen. 

På ÖK-mötet den 24 maj togs beslut om förslag till ändring av socialfondsprogrammet 2014–

2020 med anledning av EU-initiativet Care. Care innebär ändringar av EU-regelverket  för 
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ökad flexibilitet i fonden samt en uppmaning till medlemsstaterna att använda återstående 

medel för att hantera migrationsutmaningen till följd av kriget i Ukraina. Förslag till ändring av 

det nationella programmet innebär att insatser ska kunna göras för personer som omfattas 

av massflyktsdirektivet för att de ska komma i arbete och bli socialt delaktiga. 

Regeringsbeslut om att överlämna förslaget till programändring till EU-kommissionen togs 

den 2 juni.  

Regeringen har beslutat om att en särskild utredare ska ges i uppdrag att utreda hanteringen 

av EU-medel (direktiv 2021:109). Utredningen avser ”en ändamålsenlig och effektiv 

hantering av EU-medel”. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023. 

 

13. Information från Svenska ESF-rådet 

• Föredragande: Håkan Forsberg 

Håkan Forsberg informerade bland annat från senaste Socialfondsrapporten (2022:2), som 

avser genomförandet av socialfondsprogrammet 2014–2020, kring intecknade medel, ramar 

inom de fem programområdena, antal deltagare samt måluppfyllelse. Socialfondsrapporten 

sammanställs tre gånger per år. 

 

ESF-rådet omsätter ungefär 2 miljarder kronor per år och hittills har stöd beviljats till drygt 

900  projekt. I slutet av en programperiod händer det inte nämnvärt mycket med resultaten 

för programmet som helhet. Andelen intecknade medel i svenska kronor är 81 procent för 

programområde 1, 87 procent för programområde 2, 93 procent för programområde 3 och 

44 procent för programområde 5. Andel godkänt av ram var totalt 64 procent vilket är lågt på 

grund av att det finns medel kvar inom React-EU och Care som kommer att delvis intecknas 

framöver. När det gäller antal deltagare i projekt har ESF-rådet överträffat målen i 

programmet. Jämfört med målen har en lägre andel arbetslösa kommit i arbete men en 

betydligt högre andel har kommit i utbildning. 

Socialfondsrapporten redovisar även yrkestillhörighet bland tidigare arbetslösa deltagare. 

Resultatet redovisas i ett index med värde 40,6 för deltagarna. Ett index på 100 innebär en 

helt könsuppdelad arbetsmarknad medan 0 visar att män och kvinnor jobbar i samma 

utsträckning i samtliga yrken. Indexvärdet för riket är 51,2. 

 

Programändring för att hantera Initiativet Care (särskilt mål 2:4) godkändes av ÖK i maj och 

är fortfarande under beredning hos EU-kommissionen. ESF-rådet har ändå valt att publicera 

en utlysning inom ramen för Care som är öppen fram till årsskiftet 2022/2023. Hittills har ett 

fåtal projektansökningar lämnats in, och sammanlagt 43 miljoner är intecknade. 
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Håkan Forsberg avslutade med en kort information om finansiering inom ESF+. Det svenska 

programmet har fått en lägre tilldelning jämfört med perioden 2014 – 2020. Dessutom är 

vissa medel öronmärkta för att: 

- hantera utmaningar kopplat till gles befolkningstäthet i de två nordligaste regionerna 

- stimulera utvecklingen i Norra Mellansverige som av EU-kommissionen 

kategoriserats som en övergångsregion 

- bekämpa fattigdom och barnfattigdom 

- utveckla sociala innovationer, samt 

- ett programområde med medel som enbart Arbetsförmedlingen kan söka. 

Sammantaget innebär detta att märkbart mindre medel i absoluta tal kommer regionerna till 

del räknat från Stockholm och söderut. 

Efter Håkan Forsbergs föredragning inkom en fråga från Forte om pandemin har påverkat 

resultatet för sysselsättningsinitiativet för unga. Håkan Forsberg svarade att det är något för 

tidigt att få fram relevanta siffror gällande det, om det ens är möjligt. 

 

14. Information från ESF-kommittén och dess arbetsgrupp  

• Föredragande: Jonas Bergström, Svenska ESF-rådet 

Jonas Bergström rapporterade från de senaste mötena med ESF-kommittén respektive den 

tekniska arbetsgruppen. ESF-kommittén leds av kommissionen och hanterar frågor om 

genomförandet av ESF-programmen. I den tekniska arbetsgruppen handlar det om de 

tekniska aspekterna för genomförandet av programmen. 

I ESF-kommittén sitter representanter för regeringen och arbetsmarknadens parter. Fokus 

låg på två frågor: 

CARE och hur långt framskriden planeringen är i den nya programperioden. 

- I CARE handlar det om kvarvarande medel i programmet för 2014–2020 som ska kunna 

användas för insatser riktade till personer som omfattas av massflyktsdirektivet. 

Kommissionen har varit flexibla i tolkningarna och medlen kan bland annat användas till mat, 

filtar och boende. 

- Den svenska partnerskapsöverenskommelse för 2021–2027 är beslutad. I maj var det 

endast 20 inlämnade överenskommelser och totalt 8 beslutade. 

Vad gäller beslut om program för 2021–2027 går det något långsammare. Redovisningen i 

maj visade att 16 länder hade lämnat in 100 program och av dem var endast 5 beslutade. 

Sveriges program för ESF+ tillhör därför bland de första som beslutats. 
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15. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

16. Nästa ordinarie sammanträde är den 7 december 2022. ÖK-mötet den 5 oktober 2022 
utgår. 
 

17. Sammanträdet avslutades 14.00 
 
 
 
Lista över närvarande ledamöter och övriga närvarande den 25 augusti 

 

Möte    Organisation Förnamn Efternamn Närvaro 

220825 1 Ers Arbetsförmedlingen Paola 
Bergnehr 
Moscatelli  X 

220825 1 ord Arbetsgivarverket Emil  Lindström X 

220825 1 ord Coompanion Marita Öberg Molin X 

220825 1 ord DO Anna Ericsson X 

220825 1 föred Europeiska kommissionen Eva Johansson X  

220835 1 ord Folkbildningsrådet Anna-Carin Bylund X 

220825 1 ord Forte Ulla Wallin X 

220825 1 ers Forte Anna-Karin Florén P 7 

220825 1 ord Fremia Patrik Schröder X 

220825 1 ord Företagarna Lise-Lotte Argulander X 

220825 1 ord Försäkringskassan Michael Boman P 1–6, P 7 a-f 

220825 1 ers Försäkringskassan Sofia Gagnert P 7 g-h 

220825 1 ers Funktionsrätt Sverige Marina Carlsson X  

220825 1 ord IFAU Sara Martinsson X 

220825 1 ord LO Mattias Schulstad X 

220825 
1 ord Malmö Universitet (MAU) Charlotte 

Ahlgren-
Moritz X 

220825 
1 ers Migrationsverket Johanna 

Lensell 
Rebillon X 

220825 
1 ord 

Myndigheten för  ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) Johan Lycke X 

220825 
1 ord 

Myndigheten för  
yrkeshögskolan (MYH) Per Winqvist X 

220825 1 ordf. Regeringskansliet, ÖK:s ordf Elin Landell X 

220825 1 föred Regeringskansliet Anna  Holmgren X  

220825 1 bis Regeringskansliet Åsa Bergqvist X 

220825 1 ord Region Gävleborg Ida Thunholm X 

220825 1 ord Region Norrbotten Roger Ylinenpää X 

220825 1 ord Riksidrottsförbundet Marie Denitton X 

220825 
1 ord 

Riksföreningen Sveriges 
stadsmissioner Irina Rönnqvist X 

220825 
1 ord Rädda Barnen Maria 

Soares 
Lindberg X 

220825 1 ord Skolverket Helen Myslek X  
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220825 1 ord Socialstyrelsen Samira Aqil X 

220825 
1 ord 

Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) Gunnar Anderzon X 

220825 
1 ers 

Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) Ulrica Runemar X 

220825 1 ord Svenska Röda Korset Johanna  Saunders X 

220825 1 ord Svenskt Näringsliv Carina  Lindfelt P 1–6 

220825 1 ers Svenskt Näringsliv Patrik Karlsson P 7 

220825 1 ord Tillväxtverket Ulf Savbäck X 

220825 1 ord TCO Håkan Gustavsson X 

220825 1 ord UHR Malin Jönsson X 

220825 1 sekr. Svenska ESF-rådet, ÖK-sekr. Anita Ivarsson X 

220825 1 gd Svenska ESF-rådet Håkan Forsberg X 

220825 1 bis Svenska ESF-rådet Jonas Bergström X 

220825 1 föred Svenska ESF-rådet Carl Axelson P 1–6 

220825 1 bis Svenska ESF-rådet Maria Rönnbäck P 7 (digitalt) 

220825 1 bis Svenska ESF-rådet Viktoria Mattson P 7 (digitalt) 

220825 1 bis Svenska ESF-rådet Åza Rydén P 7 (digitalt) 

220524 1 bis Svenska ESF-rådet Magnus Stridh P 7 (digitalt) 
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Lista över närvarande ledamöter och övriga närvarande den 26 augusti 
 
 

Möte    Organisation Förnamn Efternamn Närvaro 

220826 1 ers Arbetsförmedlingen Paola 
Bergnehr 
Moscatelli  X 

220826 1 ord Arbetsgivarverket Emil  Lindström P 9–17 

220826 1 ord Coompanion Marita Öberg Molin P 8–14 

220826 1 ord DO Anna Ericsson X 

220826 1 föred Europeiska kommissionen Eva Johansson X  

220826 1 ord Folkbildningsrådet Anna-Carin Bylund X 

220826 1 ord Forte Ulla Wallin X 

220826 1 ers Forte Anna-Karin Florén X 

220826 1 ord Fremia Patrik Schröder X 

220826 1 ord Företagarna Lise-Lotte Argulander X 

220826 1 ers Försäkringskassan Sofia Gagnert X 

220826 1 ers Funktionsrätt Sverige Marina Carlsson X  

220826 1 ord IFAU Sara Martinsson X 

220826 1 ord LO Mattias Schulstad X (digitalt) 

220826 
1 ord Malmö Universitet (MAU) Charlotte 

Ahlgren-
Moritz X 

220826 
1 ers Migrationsverket Johanna 

Lensell 
Rebillon X 

220826 
1 ord 

Myndigheten för  ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) Johan Lycke X 

220826 
1 ord 

Myndigheten för  ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) Per Winqvist X 
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220826 1 ordf. Regeringskansliet, ÖK:s ordf Elin Landell X 

220826 1 föred Regeringskansliet Anna  Holmgren X  

220826 1 bis Regeringskansliet Inger  Wijkström X 

220826 1 bis Regeringskansliet Åsa Bergqvist X 

220826 1 ord Region Gävleborg Ida Thunholm X 

220826 1 ord Region Norrbotten Roger Ylinenpää X 

220826 
1 ord 

Riksföreningen Sveriges 
stadsmissioner Irina Rönnqvist X 

220826 
1 ord Rädda Barnen Maria 

Soares 
Lindberg X 

220826 1 ord Skolverket Helen Myslek X  

220826 1 ord Socialstyrelsen Samira Aqil X 

220826 
1 ers 

Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) Ulrica Runemar X 

220826 1 ord Svenska Röda Korset Johanna  Saunders X 

220826 1 ord Svenskt Näringsliv Carina  Lindfelt P 8–10 

220826 1 ers Svenskt Näringsliv Patrik Karlsson P 11–17 

220826 1 ord Tillväxtverket Ulf Savbäck P 8, 11–17 

220826 1 ord TCO Håkan Gustavsson X 

220826 1 ord UHR Malin Jönsson X 

220826 1 sekr. Svenska ESF-rådet, ÖK-sekr. Anita Ivarsson X 

220826 1 gd Svenska ESF-rådet Håkan Forsberg X 

220826 1 bis Svenska ESF-rådet Jonas Bergström X 

220826 1 föred Svenska ESF-rådet Johanna Ridal P 8 

220826 1 bis Svenska ESF-rådet Jens  Löf P 8 (digitalt) 

220826 1 bis Svenska ESF-rådet Maria Rönnbäck X 

220826 1 föred Svenska ESF-rådet Agnes Venäläinen P 10 

220826 1 föred WSP Göran Hallin P 9 

220826 1 föred WSP Mats Klingvall P 9 
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Protokollet är justerat: 

 

________________________ _________________________ 

Elin Landell, ordförande  Anita Ivarsson, sekreterare 

    

________________________ _________________________ 

Johan Lycke, justerare   Helen Myslek, justerare 


