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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning
”Effektivare kriminalvård”
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, mål 2:3. ”Kvinnor och män som står
särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden”.
Aktuell utlysning ska genom deltagarinriktade aktiviteter bidra till fortsatt utveckling och
etablerande av händelsekedjor bestående av insatser med syfte att stötta kvinnor och män
tillhörande frivårdens klientel och som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete,
utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
För denna utlysning gäller följande:
-

Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas nationellt
Medfinansieringen ska uppgå till 53%
Utlysningen vänder sig endast till projektägare som avser att ge nationell effekt för
utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.
Sökande ska ha erfarenhet av arbete med målgruppen

Prioriterade målgrupper för denna utlysning är:
- Unga (15-24 år)
- Nyanlända invandrare
- Långtidsarbetslösa
- Långtidsarbetslösa ej anmälda på Af
- Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
- Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)
Utlysningen öppnar den 6 november 2020 och stänger kl. 16.00 den 30 november 2020.
Projekt kan tidigast starta den 1 december 2020 och senast den 31 december 2020. Projekt
kan som längst pågå till 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning
efter detta datum.

Socialfonden
Det svenska operativa programmet för socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av
Europa 2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt.
Fondmedlen ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken
och bidra till Europa 2020-strategins uppfyllande.
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Insatserna i programområde 2 ska bidra till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
utvecklas och kommer i arbete eller åtminstone kommer närmare arbetsmarknaden. Projekten
som får stöd behöver inte direkt leda till ökad sysselsättning, utan kan även vara inriktade på att
utveckla metoder för att underlätta övergångar till arbete för de olika målgrupperna.
Bakgrund
Kriminaliteten har sedan flera år tillbaka tagit allt större plats i samhällsdebatten. Enligt analysoch undersökningsföretaget Novus toppar lag och ordning tillsammans med sjukvården listan
över de politiska frågor som svenska folket ser som viktigast i september 2020 (länk hittas här).
Denna utveckling har gått hand i hand med frekvent medial rapportering om olika typer av
brottslighet, och inte minst våldsam sådan i form av exempelvis skjutningar.
Parallellt med denna utveckling har beläggningsgraden inom Kriminalvården nått en nivå där
ansvarig myndighet i september 2020 såg sig nödgad gå in i stabsläge. Beläggningen var då
över 100% på såväl anstalter som häkten. I oktober 2020 uppgick beläggningsgraden exklusive
beredskapsplatser vid klass 1-anstalter till 116% (länk hittas här).
En annan del av kriminalvården utgörs av klienter dömda till skyddstillsyn, villkorlig frigivning
eller fotboja i stället för fängelsestraff. 2019 påbörjade 10 807 en sådan påföljd inom frivården.
Av dessa utgör män 84-87% av klientelet, och till stor del inom åldersgrupperna 20-24 och 2529 år (länk hittas här).
Kriminalvården har ett utbud av återfallsförebyggande insatser som klienterna kan genomgå
under sin verkställighet, inklusive behandlingsprogram, yrkesutbildning, teoretisk utbildning och
strukturerade metoder för frivårdsövervakningen. Med så kallat prosocialt stöd söker frivården
stötta klienterna i att närma sig arbetsmarknaden via uthållighet i insatser som praktik,
utbildning och anställning. I detta stöd spelar övervakare en central roll. Andelen klienter som
de facto har övervakare är dock såväl lågt som skiljer sig kraftigt åt på ett nationellt plan.
Perioden januari-december 2019 hade 12% av klienterna en övervakare, med ett spann mellan
1-48% mellan kontoren. (Kriminalvården 200615: Handlingsplan insatsen biträdande
övervakare)
Behov finns sålunda av att utveckla övervakarrollen för att effektivare komplettera den
professionella övervakningen och för att utgöra brygga till en fungerande prosocial tillvaro
bortom ett kriminellt leverne. Biträdande övervakare är i denna funktion tänkta att komplettera,
förstärka och stödja övriga insatser runt klienten. Utmaningarna består av att dels ensa
arbetssättet mellan frivårdskontoren, dels öka andelen övervakare i syfte att i förlängningen
bidra till att fler klienter som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning
eller närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet avsätter därför 30 miljoner kronor inom programområde 2. Satsningen ska
ge ett direkt stöd för att målgruppen ska komma i arbete, utbildning eller närmare
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arbetsmarknaden, men också på ett nationellt plan adressera frågan om utvecklade arbetssätt
och ensade roller för biträdande övervakare.
Beskrivning av deltagare
-

Unga (15-24 år)
Nyanlända invandrare
Långtidsarbetslösa
Långtidsarbetslösa ej anmälda på Af
Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Förväntade resultat och effekter av utlysningen
Övergripande mål med denna satsning är att etablera en nationellt enhetlig och kvalitativ
övervakarroll som bidrar till att arbetslösa med verkställighet genomför ändamålsenliga insatser.
En nationellt enhetlig och kvalitativ övervakarroll förväntas också öka andelen arbetslösa som
går till arbete, utbildning eller närmar arbetsmarknaden. Övriga mål och förväntade resultat är:
Effektmål
-

Kvinnor och män i pågående eller avslutad verkställighet som står långt ifrån
arbetsmarknaden kommer i utbildning eller arbete i större utsträckning än tidigare

-

Andelen biträdande övervakare har ökat på nationell, regional och lokal nivå

-

Rollen har definierats, likriktats och fyllts med kvalitativ metodik som stödjer klienternas
förflyttning mot en prosocial tillvaro, arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden

Resultatmål
-

Kvinnor och män som deltagit i projektet har kommit i utbildning, arbete eller närmare
arbetsmarknaden
Tjänster och verktyg som stödjer deltagarnas utveckling har provats, utvecklats och
implementerats i ändamålsenliga händelsekedjor
Handlingsplaner med aktiviteter och åtgärder för att på regional nivå öka andelen
biträdande övervakare har upprättats
Insatser i enlighet med dessa handlingsplaner har prövats, utvecklats och när tillämpbart
implementerats
Metodstöd för ökad kvalitet och enhetlighet i rollen biträdande övervakare har utvecklats
och tillämpats
Organisatoriskt samarbete med för frågan relevanta organisationer har undersökts och
när tillämpligt stadfästs i överenskommelser och/eller handlingsplaner
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Utlysningens fokus och möjligt innehåll
Följande är förutsättningar för projekt i denna utlysning:
•

Projektet ska genomföras som flernivåprojekt (nationellt, lokalt och/eller regionalt och
med fördel även transnationellt).

•

För projektägaren innebär flernivåprojektet ett ansvar att projektet arbetar målinriktat och
på ett sammanhållet sätt med stöd av utarbetad förändringsteori. Projektägaren har även
ett ekonomiskt och administrativt ansvar för projektet och dess verksamhet.

•

Utlysningen vänder sig till aktörer med nationellt mandat för frågan inom offentlig sektor.
Sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Utlysningen vänder sig endast
till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens
frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.

•

Projektet ska innehålla lokalt eller regionalt operativa plattformar för genomförande av
insatserna.

•

Eventuella samverkansaktörer ska vara uppgivna vid ansökan, och samverkansavtal ska
bifogas ansökan.

•

Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter i en
ändamålsenlig kedja av beprövade verktyg och insatser

•

Alla socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat, med ett tydligt beskrivet samband
mellan problemanalys, resurser, aktiviteter, resultat och effekter. På detta sätt ska
projektets förutsättningar att nå förväntade resultat synliggöras. I samband med ansökan
ska därför sökanden ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Här finns mall för
förändringsteori.

Vem kan söka?
Utlysningen vänder sig endast till aktörer med nationellt mandat för frågan inom offentlig sektor.
Förutsättningar för genomförande
Projekttiden är högst 25 månader, och består av följande faser:
Analys- och planeringsfas, 3-6 månader
Genomförandefas, maximalt 21 månader
Avslutsfas, 1-3 månader
Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Svenska ESF-rådet kan besluta om
förlängning.
Förändringsteori ska biläggas ansökan.
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Syftet med en analys- och planeringsfas är att projektet inför genomförande har gjort nödvändigt
förberedelsearbete. I analys- och planeringsfasen ingår fortsatt mobilisering av aktörer, planering
av genomförandet samt att organisatoriskt förbereda den deltagarbaserade verksamheten.
I genomförandefasen genomförs och tillämpas insatserna och den deltagarbaserade
verksamheten i syfte att uppnå de resultat och effekter projektet eftersträvar. Arbetet ska baseras
på underlaget från analys- och planeringsfasen.
I avslutsfasen genomförs slutlig dokumentation, ekonomisk slutredovisning, spridning av resultat
samt implementering. Inför avslutsfasen bör all deltagarbaserad verksamhet vara avslutad om
inte annat särskilt kan motiveras.
Visst innehåll kan, där så bedöms vara relevant, ingå i och/eller överlappas mellan projektets tre
faser.
Obligatorisk avstämning
Verksamheten från analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en avstämningsrapport där följande punkter ska ingå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördjupad problem- och omvärldsanalys som innehåller analyser av jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling
Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp
Uppdaterad tid- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets förväntade
resultat och effekter
En fördjupad riskanalys kopplad till förväntade resultat
En fördjupad beskrivning över hur projektet ska uppnå ett nationellt mervärde och skapa
nationell påverkan
Eventuell utvärderingsplan som inkluderar jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling
Vid behov: reviderad budget
Om aktuellt: en plan för transnationellt samarbete
För övergången till genomförandefasen enligt beslutet eventuellt anförda särskilda villkor

Om inte projektets rapport godkänns kan projektet komma att avbrytas.
Projektekonomi
Budget
Projekt inom denna utlysning omfattas av en schablon för indirekta kostnader på 40 % baserat
på personalkostnaderna. På ESF-rådets hemsida finns mall för projektbudget och handledning.
Observera att projekten ska budgetera med de schabloner och enhetskostnader som framgår av
handledningen. I denna utlysning tillämpas Svenska ESF-rådets enhetslönekostnader och
förenklingsåtgärder. För information om budgetering se
http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/ samt
www.esf.se/projektekonomi.
För att läsa mer om enhetskostnader se https://www.esf.se/Vara-
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fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Medfinansiering/Programomrade-2/
En budget ska göras för hela projekttiden. Den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 47 procent av projektets totala
stödberättigade kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 procent.
Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat
än pengar från offentlig och privat medfinansiär.
I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa och bedöma
angiven medfinansiering. Det är viktigt att ansökan innehåller aktuella och kompletta
kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd. Möjlighet
att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras av artiklarna 107–109 i Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Förordning (2015:61) om statligt stöd
inom det nationella socialfondsprogrammet.
Om stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i projektet, vilken/vilka bedriver en
ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107–109 i EUF-fördraget eller
stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmaste beskattningsåren ska
sökanden lämna en skriftlig redogörelse eller redogörelse i elektronisk form för mottagna
statsstöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Alla EU-projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Detta innebär att EU-medlen ska användas
så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla åtgärder ska genomföras till lägsta
möjliga kostnad. Upptagna kostnader i projektbudgeten måste därför tydligt motiveras hur de på
ett effektivt sätt bidrar till att nå projektets uppställda mål.
Stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås och ska
upphandla enligt LOU inom projektverksamheten.
Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, vilka också
benämns horisontella principer
Projektet ska i ansökan beskriva hur de horisontella principerna genomsyrar projektet i varje
steg. De horisontella principerna för den här utlysningen är jämställdhetsintegrering, tillgänglighet
för personer med funktionsvariation och icke-diskriminering. Jämställdhetsintegreringen ska följa
den europeiska standarden för jämställdhetsintegrering, se www.esf.se.
Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, också kallat horisontella
principer, ska dels bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och
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främjandeaktörer, dels fungera som krav på genomförandet av projekten i syfte
att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondens projekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets
mål, målgrupper och prioriteringar. Målet är att projekten främjar
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om kvinnors och
mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analyser och
vid genomförande av projekten.
Läs mer om detta på Jämställdhet - esf.se
Tillgänglighet för personer med funktionsvariation
Målet är att projekten främjar tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom
att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet, och på så sätt möjliggör för
kvinnor och män med olika funktionsvariation att bli delaktiga i projektets insatser.
Läs mer om detta på Tillgänglighet - esf.se
Lika möjligheter och icke-diskriminering
I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
och ålder. Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin
verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och
genomförande av projekten. Läs mer om detta på Icke-diskriminering - esf.se
Hållbar utveckling (Ekologiskt)
I denna utlysning är det frivilligt för projekten att arbeta med den horisontella principen Hållbar
utveckling (Ekologisk).
Utvärdering
Projekt bör utvärderas, eventuellt undantag bedöms utifrån relevans och förutsättningar för
utvärdering. Kartläggning av behov och beslut om beställning av utvärdering fattas under
beredningen och/eller analys- och planeringsfasen i samråd med ESF-rådet. Utvärdering som
upphandlas ska möta ESF-rådets krav.
Transnationellt samarbete
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer.
Genom erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas
eller uppnås på annat sätt.
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, d.v.s. ha gränsöverskridande aktiviteter
med andra aktörer från andra EU-länder. Det transnationella arbetet får gärna bygga vidare
på redan etablerade kontakter, samarbeten och erfarenheter från projekt eller aktiviteter
som har genomförts tidigare.
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Kommissionen har tagit fram en databas där man kan söka partners till sitt projekt.
Adressen är: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa motsvarar i stora delar ansökningsfälten i
ansökan. Se även den nationella handlingsplanen.
Ansökan, bilagor och dokument
Projektlängd och projekttid
Maximal projektlängd är 25 månader.
Projekt kan tidigast starta 1 december 2020 och senast starta 31 december 2020, och kan pågå
som längst till och med 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning efter
detta datum.
Utlysningen
Utlysningen öppnar den 6 november 2020 och stänger kl. 16.00 den 30 november 2020.
Du ansöker om stöd för ditt projekt i vår internettjänst Projektrummet, se www.esf.se
Bilagor samt missiv till ansökan biläggs i Projektrummet.
Ansökan
Ansökan ska lämnas elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet,
www.esf.se/https://ansokan.esf.se/login/login.html
När ansökan är inskickad via Projektrummet ska bekräftelsebrev skrivas ut från Svenska ESFrådets hemsida, undertecknas, skannas och bifogas i Projektrummet.
Obligatoriska bilagor
• Projektets förändringsteori
• Underskrivet bekräftelsebrev
• Specificerad budget enligt Svenska ESF-rådets budgetmall
• Upphandlingsplan och inköpspolicy
Ansökan ska vara komplett med samtliga efterfrågade bilagor vid inlämning av ansökan. I annat
fall kan ansökan komma att avslås.
De schabloner och enhetskostnader som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande och ska
användas för budgetering vid ansökan och under beviljat projekts genomförande.
Vid frågor kring denna utlysning kontaktas Johnny Karlsson (johnny.karlsson@esf.se) eller
Mikael Öhrner (mikael.ohrner@esf.se).

