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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning för ESF i Östra Mellansverige av projekt med inriktning "Insatser
för nyanlända med sammansatt problematik”

Utlysning
Nu kan
ni söka stödinför
för projekt
inom programområde 2, specifikt mål 2.3 som lyder:
Status
anmälningar
infomöten
”Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden.”
Svenska ESF-rådet avsätter 6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra
Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län). Det
utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar.
Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället
under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.
Ingen medfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.
Övergripande ska utlysningen bidra till att bättre förutsättningar skapats så att kvinnor och
män som anlänt till Sverige under senare år med sammansatt problematik, d.v.s.
arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa och/eller funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga, snabbare når en etablering på arbetsmarknaden.
Projektets huvudsakliga verksamhet ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där
insatserna fokuseras på strukturell utveckling och samverkan.
Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär
verksamhet hos relevanta aktörer.
Utlysningen öppnar den 3 juni 2019 och stänger den 1 oktober 2019. Projekt kan tidigast
starta 1 januari 2020 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan
dock besluta om förlängning.
Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni, i ett så tidigt skede som möjligt, kontakta
samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av projektidén och
ansökningsförfarandet (se vidare under rubriken ”Ansökan”).
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Bakgrund
Av den stora gruppen kvinnor och män som fått eller kommer att få uppehållstillstånd i Sverige,
besväras ett betydande antal av sammansatt problematik såsom t.ex. arbetslöshet i
kombination med ohälsa och/eller funktionsnedsättning, vilket försvårar och förlänger deras tid
för att nå en etablering på arbetsmarknaden. Ohälsa kan vara något de har fått med sig från
hemlandet, men även migrationsprocessen med långa ovissa väntetider kan vara en utlösande
faktor.
En anledning till att etableringsprocessen försvåras och förlängs särskilt för målgruppen med en
sammansatt problematik, är att det är ett antal myndigheter som hanterar olika delar av
migrations- och etableringsprocessen. Migrationsverket genomför initial kartläggning av de som
söker uppehållstillstånd, Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen, Försäkringskassan har
det samordnade ansvaret för rehabilitering av de med ohälsa, Regionerna är utfärdare av
läkarutlåtande samt genomför undersökning och behandling genom vårdinrättningar samt att
kommunerna ger stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen.
Om inte aktuella myndigheter samarbetar och samordnar sitt arbete i tillräcklig omfattning finns
risk att de inte fångar upp ohälsan hos de nyanlända i tid och ger dem det stöd och den hjälp
som de behöver för att komma närmare arbetsmarknaden.
Än mer problematiskt är det när ohälsa och/eller funktionsnedsättning hos de nyanlända inte
ens uppmärksammas och blir dokumenterad. Det är dock tydligt att det finns ohälsa och/eller
funktionsnedsättning som aldrig blir dokumenterat vid etableringssamtalen eller under hela
etableringsprocessen, vilket riskerar att individen inte deltar i aktiviteter som är anpassade efter
dennes behov. Nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen om ”etableringsinsatser för
vissa nyanlända” har rätt att få en etableringsplan. Arbetsförmedlingen upprättar denna
tillsammans med individen. Den ska vara individuellt anpassad och i normalfallet på heltid. Om
den p.g.a. ohälsa är reducerad så reduceras också stödet till individen i motsvarande
omfattning. Incitamentet hos den enskilde att berätta om eventuellt ohälsa/funktionsnedsättning
är därför låg. Samtidigt som nästan alla planer är på heltid finns det uppgifter på att ca 30
procent av de som söker asyl har posttraumatisk stress och att 30 procent har andra ytterligare
besvär.
Mot ovanstående bakgrund avser Svenska ESF-rådet att bidra till att bättre förutsättningar
skapats så att kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år och som har en
sammansatt problematik, d.v.s. arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa och/eller
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, snabbare når en etablering på
arbetsmarknaden.
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Utmaningar
Utmaningarna som denna satsning valt att fokusera på är:
-

Tiden för att nå en etablering på arbetsmarknaden förlängs och försvåras för en
betydande andel kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år på grund av
att de besväras av sammansatt problematik utöver arbetslöshet, såsom t.ex. ohälsa
och/eller funktionsnedsättning,

-

Många olika myndigheter hanterar olika delar av migrations- och etableringsprocessen,
vilket riskerar att ohälsan/funktionsnedsättningen hos de kvinnor och män som anlänt till
Sverige under senare år inte uppmärksammas och fångas upp i tid.

-

Det finns ett stort mörkertal av ohälsa och/eller funktionsnedsättning som aldrig blir
dokumenterat vid etableringssamtalen eller under hela etableringsprocessen.

-

Incitamentet hos den enskilde att berätta om eventuellt ohälsa/funktionsnedsättning är
låg då det riskerar reducera det direkta stödet till individen.

-

Insatser inom etableringsprocessen tar inte i tillräckligt hög grad den enskildes behov
och förutsättningar i beaktande.

Förväntade resultat och effekter av utlysningen
De förväntade effekterna av utlysningen är att den har bidragit till:
- att bättre förutsättningar skapats så att kvinnor och män som anlänt till Sverige under
senare år och som har en sammansatt problematik, d.v.s. arbetslöshet i kombination
med t.ex. ohälsa och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
snabbare når en etablering på arbetsmarknaden.

Direkta förväntade resultat av utlysningen är att den bidragit till:
- att metoder och arbetssätt prövats och utvecklats som medför för en snabbare
etableringsprocess på arbetsmarknaden för arbetslösa kvinnor och män som anlänt till
Sverige under senare år och som har en sammansatt problematik,
-

att metoder och arbetssätt prövats och utvecklats som medför att ohälsa och/eller
funktionsnedsättning blir dokumenterad och beaktas vid etableringssamtalen samt under
hela etableringsprocessen,

-

förbättrad samverkan och tydliggörande av roller och ansvar mellan myndigheter och
berörda organisationer på lokal och regional nivå som i samband med
etableringsprocessen bidrar till att ohälsan/funktionsnedsättningen hos de kvinnor och
män som anlänt till Sverige under senare år uppmärksammas och fångas upp i tid,

-

att insatserna under etableringsprocessen utgår från den enskildes behov och
förutsättningar,
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-

att implementering i ordinarie verksamhet av projektets resultat har påbörjats i de delar
som bedöms vara relevanta.

Utlysningens fokus och möjligt innehåll

Förutsättningar för denna utlysning
-

Projektets huvudsakliga verksamhet ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter som
beaktar den enskildes behov och förutsättningar. Insatserna ska fokuseras på att i
förlängningen bidra till en bättre och effektivare etableringsprocess för arbetslösa
kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år med sammansatt problematik.

-

Samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer ses som en förutsättning för
projekt i denna utlysning.

-

Tydliga metodval är ett krav för projekt i denna utlysning och dessa bör utformas utifrån
en förändringsteori.

-

De i förväg tydligt valda och strukturerade metoderna ska utvärderas, dokumenteras och
paketeras på ett sådant sätt så att de blir möjliga att applicerbara för andra.

-

I metodvalen bör fokusering eftersträvas snarare än differentiering.

-

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär
verksamhet hos relevanta aktörer i de delar som bedöms vara relevanta.

Då endast en begränsad mängd medel finns tillgängligt kan hänsyn komma att tas i
prioriteringen mellan inkomna ansökningar till huruvida beprövade arbetssätt och metoder kan
bli generaliserbara, för fler och för andra, än för deltagande organisationer samt projektets
förutsättningar för detta.
Beskrivning av analys- och planeringsfas, genomförandefas och avslutsfas
Projekttiden för projekt i denna utlysning är högst 30 månader med möjlighet till förlängning.
Projekttiden inleds med en analys- och planeringsfas och avslutas med en avslutsfas. Den
huvudsakliga projekttiden däremellan består av en genomförandefas.
-

Analys- och planeringsfas, 3-6 månader

-

Genomförandefas, maximalt 26 månader

-

Avslutsfas, 1-3 månader

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Syfte och innehåll i de olika faserna ska anges i
ansökans tidplan samt att det tydligt ska framgå i ansökan hur lång tid projektet bedömer att de
behöver för respektive fas.
Syftet med en analys och planeringsfas är att projektet när det ska gå in i ett
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genomförande har gjort nödvändigt förberedelsearbete. I analys- och planeringsfasen ingår att
mobilisera aktörer och planera genomförandet.
I genomförandefasen genomförs och tillämpas utvecklingsarbetet och projektverksamheten i
syfte att uppnå de resultat och effekter projekten eftersträvar. Arbetet ska baseras på
underlaget från analys och planeringsfasen.
I avslutsfasen genomförs slutlig dokumentation, ekonomisk slutredovisning, spridning av
resultat samt implementering.
Obligatorisk avstämning
Verksamheten från analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där följande punkter ska ingå:
-

Fördjupad problem- och omvärldsanalys som innehåller analyser av jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling

-

Fördjupning av valda metoder och/eller modeller.

-

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp

-

Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter

-

Vid behov, fördjupad riskanalys kopplad till förväntade resultat

-

Upprättande av utvärderingsplan som inkluderar jämställdhet, tillgänglighet och
likabehandling, vilken ska utgöra underlag till Svenska ESF-rådet för avrop av
utvärderare, se vidare under avsnittet Utvärdering

-

Konkret beskrivning av projektets arbete med implementering, spridning och/eller
strategisk påverkan.

-

Vid behov, reviderad budget.

Om inte projektets rapport godkänns kan projektet komma att avbrytas.
Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering vilka också
benämns horisontella principer
De horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har en dubbel
funktion. Principerna ska dels bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och
främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i syfte att
säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering inom Europeiska socialfonden är
skallkrav, vilket betyder att samtliga perspektiv ska vara integrerade i allt arbete i projektens
genomförande.
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Läs mer om horisontella principer
Jämställdhet
För att ansökan ska kunna godkännas krävs en jämställdhetsanalys som visar på skillnader
mellan kvinnors och mäns situation i tänkta målgruppen (deltagarna), orsakerna till dessa
skillnader samt aktiviteter/åtgärder. ESF-rådet bedömer er ansökan utifrån de kriterier som
anges på sid 19 i Standarden för jämställdhetsintegrering.
Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
För att få er ansökan godkänd krävs en beskrivning av hur ni avser att identifiera och undanröja
hinder för att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna delta i projektet.
Svenska ESF-rådets standard för tillgänglighetsintegrering
Lika möjligheter och icke-diskriminering
För att få er ansökan godkänd krävs att kunskap om diskriminering används i utformning och
genomförande av projektet.
En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter.
Kontakta Svenska ESF-rådet för mer information, www.esf.se/Min-region/OstraMellansverige/Kontakt/

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Europeiska socialfonden följs upp och
utvärderas.
Svenska ESF-rådet har ett ramavtal för utvärdering och därför ska upphandling av
utvärdering ske i samråd med Svenska ESF-rådet. Syftet med ramavtalet är att säkerställa
att projektutvärderingen kommer till största möjliga nytta för både projektet och Svenska
ESF-rådet. Utvärderingen ska utgå från projektets problemformulering och aktuell utlysning.
I ansökan ska ni beskriva följande:
-

Hur utvärderingen och dess resultat skulle kunna användas, bidra till genomförandet
av projektet och stärka utvecklingsarbetet i projektet och hos relevanta mottagare.

-

Hur uppföljnings- och utvärderingsaktiviteterna skulle kunna bidra till att stärka
möjligheterna för att projektresultaten får avsett genomslag.
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-

Vilka resurser som, förutsatt att utvärderingsinsatser bedöms relevanta, bör avsättas
för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

-

Utvärderingen ska inkludera projektets arbete med horisontella principer.

Ytterligare riktlinjer och vägledning gällande uppföljning och utvärdering tillkommer i
samband med bifall. Information om uppföljning och utvärdering finns beskrivet i
Handledning för upphandling av projektutvärdering.
Transnationellt samarbete
I denna utlysning är transnationellt samarbete valfritt, men ska ses som en möjlighet. Med
transnationellt samarbete avses att ha gränsöverskridande aktiviteter tillsammans med aktörer
från andra länder, då primärt andra EU-länder. Målsättningen med transnationellt samarbete är
att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och medlemsstater. Ett
projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan
aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
I denna utlysning avser det transnationella arbetet personal och övriga samverkansparter samt
deltagare som är involverade i projektgenomförandet.
Erfarenheter från tidigare genomförda projekt har visat att deltagande i transnationella
aktiviteter och utmaningar ger ett mervärde i form av mycket snabbare utveckling och stärkt
självkänsla för deltagarna.
Beskriv det mervärde de transnationella aktiviteterna ger i ert projekt.
ERUF-insatser
Projekten kan planera för insatser som annars kan finansieras av Europeiska regionalfonden,
under förutsättning att dessa kostnader är nödvändiga och direkt kopplade till projektet. Upp till
49 procent av projektbudgeten är möjlig att avsätta för regionalfondsinsatser.
Socialfondens nationella urvalskriterier
Urvalskriterierna motsvarar i stora delar ansökningsfälten i ansökan. Se även den regionala
handlingsplanen för Östra Mellansverige www.esf.se .
Beskrivning av deltagare
De primära insatserna ska riktas till kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år
som står långt från arbetsmarknaden och har en sammansatt problematik, d.v.s. arbetslöshet i
kombination med t.ex. ohälsa och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
-

är unga (15–24 år),

-

är nyanlända invandrare,
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-

är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader),

-

är utanför arbetsmarknaden (mer än tolv månader)

-

en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

-

är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

Som nyanländ invandrare avses vanligen i socialfondsprogrammet främst nyanlända med
uppehållstillstånd som flykting och andra skyddsbehövande, anhöriginvandrare, samt
tredjelandsmedborgare som fått uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EESmedborgare. Avsikten är att målgruppen för socialfondsprogrammet ska motsvara de
målgrupper som omfattas av insatser inom arbetsmarknadspolitiken för nyanlända.
För att undvika att exkludera de som nyligen passerat definition av nyanlända utifrån den
nationella arbetsmarknadspolitiken väljs i denna utlysning en något mer generös definition av
nyanlända, varvid skrivningen kvinnor och män som anlänt till Sverige under senare år valts
istället för nyanlända även om utlysningen primärt riktas till gruppen nyanlända. I de fall som
deltagare inte ingår i den generellt gällande definitionen av nyanlända invandrare, gäller dock
kravet om långtidsarbetslöshet (d.v.s. utanför arbetsmarknaden mer än tolv månader) för att de
ska kunna ingå som deltagare inom ramen för denna utlysning.
Insatser kan även omfatta personer verksamma inom den privata, den offentliga och den ideella
sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etableringsprocessen
för kvinnor och män i de prioriterade grupperna. Det kan t.ex. handla om medverkan i
metodutveckling eller deltagande i kompetensutveckling som rör en viss metodik inom ramen
för ett projekt.

Förutsättningar för projektens genomförande
Tyngdpunkten i insatser och aktiviteter i projekt inom denna utlysning ska ligga på den primära
målgruppen och i ansökan ska tydligt framgå hur målgruppen involveras i utvecklingsarbetet.
Projektlängd och projekttid
Maximal projektlängd är 30 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.
Projektet kan tidigast starta 1 januari 2020, ska senast starta 1 mars 2020 och kan pågå som
längst t o m 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.
Utlysningen
Utlysningen öppnar den 3 juni 2019 och stänger kl. 16.00 den 1 oktober 2019
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Budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se.
I projektbudgeten ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader
för personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet. En schablon på 40 %
används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning och
övriga deltagande organisationers lönekostnader. Eventuella kostnader av
regionalfondskaraktär ska budgeteras som en direkt kostnad.
Schablonen kan användas under förutsättning att Sveriges ansökan om delegerad akt i enlighet
med (EU) 1304/2013 artikel 14.1, diarienummer 2017/00010-1, fastställs av EU-kommissionen.
Information om användning av enhetskostnader och schabloner finns på www.esf.se.

Säkerställande av medfinansiering
Ingen medfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan
om stöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet
uppnås. Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag
inom projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte
berörda av LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga
villkor, vilket i normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och
att principerna om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt
proportionalitet beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås.

Ansökan
Du ansöker om stöd för ditt projekt i vår internettjänst Projektrummet, se www.esf.se.
Bilagor att bifoga ansökan
- Underskrivet bekräftelsebrev/missiv (sänds in via post)
- Avsiktsförklaringar från eventuella samverkansparter
- Detaljerade beräkningsunderlag för budget i Excel
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-

Eventuella ESF-Mallar som ni använt er av för att räkna ut kostnader och
medfinansiering
Er egen policy gällande upphandlingar, om ansökan innehåller köp av tjänst
Preliminär inköps- och upphandlingsplan
Tids- och aktivitetsplan
Projektets förändringsteori

Bilagor skickas via e-post till ostramellansverige@esf.se
Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta
samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att för att stämma av att er
projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och
möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.
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