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Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning vid Nationella enheten – förstudieprojekt med fokus på lärcentra
Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.2:
”Stärka övergångarna mellan utbildning och arbetsliv”
Syftet med utlysningen är att finansiera nationella förstudier med fokus på lärcentra vilka kan utgöra
underlag för riktade nationella utlysningar i kommande program ESF+ 2021–2027.
För denna utlysning gäller följande:
• Svenska ESF-rådet utlyser 2 miljoner till förstudieprojekt som ska bedrivas nationellt
• Förstudierna/projekten i denna utlysning kräver ingen medfinansiering
• Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd per
förstudie.
• Utbetalning av klumpsumman sker efter att en slutrapport har inkommit till Svenska ESFrådet och blivit godkänd.
_____________________________________________________________________
•
•
•
•

Förstudierna ska ha fokus på relevanta frågeställningar och utmaningar kopplade till
långsiktig utveckling av lärcentra i Sverige
Utlysningen vänder sig till nationella myndigheter eller organisationer
Förstudier som bidrar till strategisk samverkan inom sakområdet kommer att prioriteras
Den/de organisationer som blir beviljade medel i denna utlysning bör ha för avsikt att äga
eller medverka i framtida socialfondsprojekt, samt under projekttiden samverka med övriga
beviljade projekt inom utlysningen för gemensam kunskapsutveckling

Utlysningen öppnar den 19 april 2022 och stänger kl. 16.00 den 16 maj 2022.
-

Projekt kan starta tidigast den 1 augusti 2022 och skall starta senast den 1 oktober 2022
Projekt kan pågå längst till 30 april 2023. Förlängning kan endast ske om beslut tas som
möjliggör detta.
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Bakgrund

Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av
Europa 2020-strategin, 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.
Nuvarande programperiod närmar sig sitt slut och utvecklingsarbetet inför kommande
programperiod pågår. Denna utlysning, med inriktning på förstudieprojekt inför övergång till
ESF+ 2021–2027, är en del i det utvecklingsarbetet.
Den 1 april 2020 överlämnande Svenska ESF-rådet ett förslag om nytt Socialfondsprogram,
ESF+, för perioden 2021–2027 till Arbetsmarknadsdepartementet. Programförslaget bygger på
”Bakgrund till framtiden”, en omvärldsanalys för nya programperioden ESF+, och ska bidra till
att stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden
samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling.
Programmet för ESF+ är utformat med ambitionen att kunna hantera påtagliga förändringar i
den svenska ekonomin och på arbetsmarknaden. Nytt är att programförslaget utgår från fem
tematiska målområden där behoven är som störst, snarare än fast definierade målgrupper.
De fem tematiska målområdena är:
- Ekonomisk utsatthet
- Etablering på arbetsmarknaden
- Återinträde på arbetsmarknaden
- Instabil ställning på arbetsmarknaden
- Stabil ställning på arbetsmarknaden
Omvärldsanalysen behandlar framtida utmaningar på en arbetsmarknad i konstant förändring
som kan härledas från ny teknik, klimatomställning och förändrad demografi. Arbetslösheten är
fortfarande för hög inom vissa grupper och arbetskraften saknar alltför ofta den kompetens som
arbetsgivarna efterfrågar. Diskriminering och könssegregerad arbetsmarknad utgör även
hinder för en väl fungerande arbetsmarknad. Utifrån omvärldsanalysen pekas olika utmaningar
och behov ut där insatser med stöd av ESF+ kan göra skillnad. Det handlar bland annat om
utbildning och stärkande insatser för individer, validering, livslångt lärande, omställning, hållbart
arbetsliv och arbete för jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Mer information om
analysen finner ni i Bakgrund till Framtiden - en omvärldsanalys för ESF+ perioden 2021-20271.
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https://www.esf.se/nyheter/fokus-pa-malomraden-i-esf-radets-nya-omvarldsanalys-bakgrund-till-framtiden/
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Lärcentra
Inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande redovisades i
december 2021 resultatet av ett uppdrag, i form av rapporten Lärcentra för
kompetensförsörjning och livslångt lärande - Behovsinventering och analys2.
Redovisningen omfattade ett av de utvecklingsprojekt som initierats inom ramen för
myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Grunden för arbetet
var ett uppdrag som generaldirektörerna i januari 2021 gav om att utreda vilka möjligheter
deltagande myndigheter har att stödja lärcentras utveckling för att bättre tillgodose
kompetensförsörjning och livslångt lärande i hela landet. I arbetsgruppen ingick
Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket,
Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Kontaktpersoner från Universitetskanslersämbetet och
Universitets- och högskolerådet har även varit knutna till arbetet. Redovisningen bygger
vidare på en tidigare rapport som togs fram för att belysa hinder för, utmaningar med och
möjligheter till kompetensförsörjning och livslångt lärande3.
Redovisningen lyfter att ”lärcentra eller motsvarande funktioner kan ha en potentiell roll och
vara en viktig kompletterande infrastruktur för att möta den utveckling som sker inom bland
annat
arbetsmarknadsområdet,
valideringsområdet
och
regionalt
kompetensförsörjningsarbete”. Vidare lyfts att det behövs en aktuell och djupare kunskapsbas
om förutsättningar att bedriva ”decentraliserad” verksamhet som styrs av olika aktörer på olika
nivåer, om lärcentra ska kunna vara en stödstruktur för att stärka möjligheter till livslångt
lärande och kompetensförsörjning i hela landet. Den redovisade rapporten pekar på att
lärcentra har potential att tillhandahålla en stor bredd av utbildningar som kan underlätta för
individer att komma in, etablera sig och yrkesväxla på arbetsmarknaden samt matchas mot
arbetslivets behov.
Behovet av utveckling och stöd till lärcentra lyfts även i en rapport från regeringens
samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande, ett av de fyra strategiska
samverkansprogram som regeringen lanserade i juli 2019. Programmens mål är att identifiera
innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att öka Sveriges konkurrenskraft.
Programmet presenterade i februari 2022 en gemensam agenda för kompetensförsörjning och
livslångt lärande. Syftet med agendan är att bidra till att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt
system för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Programmet presenterar fyra
övergripande förutsättningar som man ser behöver förbättras för att nå visionen om effektiva
och ändamålsenliga system för kompetensutveckling och livslångt lärande. En av dessa
förutsättningar beskrivs som: underlätta tillgången till kontinuerlig kompetensutveckling och
ökad användning av utbildningssystemet. Där föreslås följande insatser kopplade till lärcentra:
säkra den långsiktiga finansieringen och utvecklingen av lärcentra och liknande fysiska och
digitala arenor som tillgängliggör utbildning, framför allt i glesbefolkade regioner, samt se över
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https://assets.myh.se/docs/publikationer/rapporter/larcentra-for-kompetensforsorjning-och-livslangtbehovsinventering-och-livslangt-larande-behovsinventering-och-analys.pdf
3
Kompetensförsörjning och livslångt lärande - och möjligheter och hinder. Redovisning av uppdrag inom
myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Dnr MYH 2021/1275
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möjligheten att bredda ägandet och samverka över regiongränser. Syftet är att underlätta
kompetensutveckling för anställda och kompetensförsörjningen i arbetslivet utifrån regionala
förutsättningar och behov4.
Mot denna bakgrund lyser Svenska ESF-rådet ut 2 000 000 kr till finansiering av
nationella förstudier med fokus på lärcentra, i syfte att dessa ska kunna utgöra underlag
för kommande utlysningar och projekt som Socialfonden och ESF+.

Inriktning - syftet med förstudier

Förstudierna ska ha fokus på relevanta frågeställningar och utmaningar kopplade till långsiktig
utveckling av lärcentra i Sverige, och som kan utgöra underlag för kommande utlysningar och
projekt som Socialfonden kan finansiera inom ESF+ 2021–2027.
Förstudier handlar om att ta fram en problem- och behovsanalys inom ett sakområde i syfte att
identifiera behov och förutsättningar, som framtida utlysningar och projekt kan adressera. Det
kan handla om att identifiera och/eller mobilisera de aktörer som är nödvändiga för att
genomföra ett framtida projekt med finansiering från Socialfonden. Det kan utgöras av en
intressentanalys som beskriver vilka organisationer som bör delta och varför. En förstudie kan
även resultera i en utvecklad projektidé som kan finansieras av Socialfonden.
Förstudierna i denna utlysning ska bidra till:
- ökad kunskap om lokala, regionala och nationella behov, förutsättningar och utmaningar inför
kommande satsningar riktade mot utveckling av lärcentra
- stärkt organisatorisk och/eller strukturell kapacitet inför kommande utlysningar riktade mot
utveckling av lärcentra och/eller angränsande verksamhetsområden
Förstudierna ska presenteras i form av en slutrapport och innehålla:
- En problem- och behovsanalys inom sakområdet som innefattar analyser utifrån
perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
- En intressentanalys som utgår från problemområdet
- Utvecklade projektidéer inför kommande utlysningar inom ramen för ESF+ 2021–2027
- Resultat av problem och behovsanalys med fokus på förstudiens tema
- Beskrivning av samverkansparter och hur samverkansformer kommer att se ut under ett
kommande genomförandeprojekt
- Underlag som ligger till grund för slutrapporten, så som enkäter, intervjumaterial, resultat av
fokusgrupp, kartläggning av processer, plan för strategisk påverkan, rapport från studiebesök
samt andra rapporter ska redovisas som bilagor.
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https://www.vinnova.se/contentassets/1cf5deef98e042758ccffcfc4777884c/samverkansprogrammetsgemensamma-agenda-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande.pdf?cb=20220315125144
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Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till nationella myndigheter och organisationer med nationell närvaro och
ett nationellt perspektiv. Den/de organisationer som tar fram förstudien bör ha för avsikt att
äga eller medverka i framtida socialfondsprojekt samt under projekttiden ingå i samverkan
med övriga projektägare för gemensam kunskapsutveckling. Projekt i utlysningen kräver
projektägare med nationellt uppdrag eller verksamhet i flera regioner.

Horisontella principer
Alla socialfondsprojekt ska i sin verksamhet integrera de horisontella principerna. Dels ska de
bidra till en breddad syn på kompetens hos arbetsgivare och samverkanspartners, dels ska
de säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i projekten. Övergripande syfte är att bidra till
ett hållbart och inkluderande arbetsliv, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktig ökad
sysselsättning på sikt.
Jämställdhetsintegrering
Ett jämställdhetsperspektiv ska vara integrerat i projektverksamheten genom att kunskap om
kvinnors och mäns olika förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analys- och
planeringsarbetet samt i projektgenomförandet. Jämställdhetsintegrering innebär att
systematiskt arbeta in ett jämställdhetsperspektiv i alla steg gällande projektplanering,
beslutsfattande och utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten.
Projektet ska bedrivas enligt standarden för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.
Hänvisning till stöddokument:
Jämställdhet - esf.se
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad som ger möjligheter för fler
personer med funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Avsikten är att identifiera och
undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt möjliggöra för kvinnor och män med
funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets insatser.
Tillgänglighet - esf.se
Icke-diskriminering
Frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet. I svensk lagstiftning finns skydd mot
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det innebär att det i projekten ska finnas en
god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering och att denna kunskap
används i utformning och genomförande av projekten.
Icke-diskriminering - esf.se
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Hållbar utveckling
I denna utlysning är det möjligt att arbeta med hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre
dimensioner: en ekonomisk, en social och en ekologisk (miljömässig). Alla tre är nödvändiga
för att samhället ska utvecklas i en god riktning, där resurser används på ett smart sätt så att
även framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda.
Läs mer på
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-omsocialfondsprogrammet/Horisontella-principer/

Ansökans innehåll
Ansökan ska innehålla följande:
- En tydlig beskrivning av syfte och mål med förstudien där dessa är kopplade till något eller
några av de fem tematiska områden i omvärldsanalysen Bakgrund till framtiden.
- En beskrivning av hur förstudien ska genomföras (projektplan)
- Resurser som är nödvändiga för att genomföra förstudien (resursplanering, budget)
- En problemformulering där det framkommer hur förstudien planerar involvera och/eller
samarbeta med andra organisationer/myndigheter.

Projektekonomi
Utlysningen avser förstudier som ersätts genom klumpsumma. Maximalt sökt stödbelopp är
400 000 kr. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning sker av klumpsumman vid ett tillfälle,
efter att en godkänd slutrapport har inkommit till ESF. Slutrapporten ska uppfylla de krav som
framgår av denna utlysning samt de krav som fastställts i beslutet om stöd. Inkommer ingen
godkänd slutrapport kan inget stöd utbetalas. Inga delutbetalningar är möjliga.
Budget
Kostnaden för personal samt eventuella övriga kostnader ska beskrivas i ansökan om stöd
under resursplanering. Där ska den personal som ska arbeta med förstudien framgå (roller,
arbetsuppgifter, omfattning). Eftersom det avser en förstudie ska den stödsökande vara
restriktiv med köp av utrustning och material och andra tjänster. Alla eventuella inköp ska
motiveras i ansökan om stöd. Det är inte möjligt att upphandla hela förstudien.
Ansökan om stöd ska kompletteras med en projektbudgetmall där kostnaden för personal
samt övriga kostnader specificeras. Det är ”Projektmall klumpsummeprojekt – förstudier” som
ska användas. Det är viktigt att välja programområde 1(PO 1) i projektbudgetmallen. De
schabloner och enhetskostnader som finns i projektbudgetmallen är tvingande. I
projektbudgetmallen finns en upphandlingsplan som ska användas om inköp inom ramen för
projektet planeras. https://www.esf.se/att-driva-projekt/projektekonomi/ekonomiskablanketter-och-mallar/
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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. Kontakta oss gärna
under ansökningsprocessen vid frågor om 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.
Samtliga stödsökanden 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 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.

Nationella urvalskriterier
Socialfondens urvalskriterier ska bidra till att de projekt som har bäst förutsättningar att uppfylla
det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna är följande:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Projektet ska bidra till utlysningens och socialfondsprogrammets mål och förväntade
resultat.
ansökan ska i problemformuleringen beskriva hur projektet utgått från målgruppers och
aktörers behov.
Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser prioriteras.
Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.
Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.
Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.
Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.
Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
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Ansökan, bilagor och dokument
Ansökan
-

Ansökan ska lämnas elektroniskt via ansökningstjänsten i Projektrummet
https://ansokan.esf.se/login/login.html

-

När ansökan är inskickad via Projektrummet ska den sökande skriva ut ett
bekräftelsebrev från Svenska ESF-rådets hemsida, underteckna, scanna in och bifoga
detta i Projektrummet.

Obligatoriska bilagor som ska bifogas ansökan
• Underskrivet bekräftelsebrev, missivet ska vara undertecknat av behörig företrädare för
den sökande organisationen.
• Specificerad budget enligt ESF-rådets Projektbudgetmall klumpsummeprojekt förstudier https://www.esf.se/Varafonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Klumpsumma-vid-forstudier/
• Stödsökandens senaste årsredovisning
• Underlag som bekräftar firmatecknare
Ansökan ska vara komplett med samtliga efterfrågade bilagor vid inlämning av ansökan. I
annat fall kan ansökan komma att avslås.
Kontakt
Vid frågor kring denna utlysning kontakta:
Sylvia Lundholm, sylvia.lundholm@esf.se
Johanna Ridal, johanna.ridal@esf.se
Länk till ESF-rådets omvärldsanalys Bakgrund till framtiden
http://intranet.esf.se/Documents/Om%20ESF/N%c3%a4sta%20programperiod/Bakgrund%20till%20fra
mtiden%20en%20omv%c3%a4rldsanalys%20f%c3%b6r%20esf%20perioden%202021%e2%80%9320
27.pdf

