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Information från sekretariatet

ESF React-EU
Den 12 januari 2022 beslutade Socialfondens Övervakningskommitté om ändring i ESF-programmet för React-EU
Den 13 januari 2022 genomfördes en dialog mellan ESF-rådet och de 8 Strukturfondspartnerskapsordföranden
om hanteringen av programändringen.

Ändringen i programmet
Se bifogat förslag som Socialfondens övervakningskommitté har tagit beslut om. Den viktigaste ändringen
handlar om att bredda målgruppen med sysselsatta kvinnor och män som till följd av konsekvenserna av
pandemin bedöms ha behov av kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
 
Beslutsprocessen om programändringen fortsätter med förväntad tidplan:

20 januari 2022: Regeringsbeslut om att skicka ändringsförslag till EU-kommissionen för godkännande
3–10 februari 2022: EU-kommissionen godkänner programändring (beredningstid ca 2 veckor)

Preliminär tidplan utlysning
Under förutsättning att programändringen godkänns inom tidsramarna:
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Förslag till ändring av socialfondsprogrammet för  


2014–2020 avseende React-EU 


I denna promemoria föreslås följande ändringar av socialfondsprogrammet 


för 2014–2020 avseende React-EU: 


1. Ytterligare medelstilldelning. 


EU-kommissionen har den 23 november 2021 beslutat om en andra 


tilldelning för React-EU. Därigenom tillförs det svenska 


socialfondsprogrammet ytterligare medel om totalt ca 63 miljoner euro.  


2. Vidgad målgrupp  


Målgruppen för den del av programområdet för React-EU som kan 


sökas av en bredd av aktörer (25 procent av medlen) vidgas till att även 


omfatta insatser för kompetensutveckling av sysselsatta som bedöms ha 


behov av sådana insatser till följd av konsekvenserna av pandemin.  


Skälet till ändringen är dels ett förbättrat arbetsmarknadsläge, dels ett lågt 


antal ansökningar inom denna del av React-EU, dels att det finns behov 


av kompetensutveckling till följd av konsekvenserna av pandemin. 


Ändringarna redovisas nedan (med ändringsverktyget) och i bifogat förslag 


till socialfondsprogram.   


Målgrupper och insatser som stöds 


Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är i första hand kvinnor 


och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver 


rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på 


arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete. Medlen ska främst 


finansiera insatser för arbetslösa, exempelvis unga eller utrikes födda, som 
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behöver insatser för att komma i arbete eller utbildning (reguljär eller annan) 


som bedöms vara en förutsättning för att få ett varaktigt arbete, eller som 


behöver kompetensutveckling för omställning till arbete. Exempel på 


insatser kan vara matchande insatser, arbetsmarknadsutbildning (t.ex. med 


grön och digital inriktning), karriärvägledning, yrkes- och studieförberedande 


insatser, subventionerade anställningar samt insatser inom 


utbildningsväsendet.  


Medlen ska användas för att komplettera och förstärka den nationella 


arbetsmarknadspolitiken så att fler kvinnor och män som har blivit 


arbetslösa under pandemin får del av rustande och matchande insatser i syfte 


att snabbt komma i arbete.  


För den del av React-EU som kan sökas av en bredd av aktörer är 


målgruppen även sysselsatta kvinnor och män som till följd av 


konsekvenserna av pandemin bedöms ha behov av kompetensutveckling för 


att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om 


kompetensutveckling som förbättrar möjligheterna att hantera 


strukturomvandlingar, som möjliggör omställning eller som bidrar till ett 


hållbart arbetsliv. Kompetensutvecklingen kan exempelvis avse digitalisering, 


automatisering och grön omställning.  


Medel 


React-EU i socialfondsprogrammet omfattar, inklusive den andra 


medelstilldelningen, totalt ca 293 miljoner euro. Mot bakgrund av att 


Svenska ESF-rådet inte har behov av särskilda medel för tekniskt stöd för 


React-EU (programområde 6) överförs dessa medel – ca 4,6 miljoner euro – 


till insatser inom React-EU (programområde 5). Medlen för 


programområde 6 nollställs därmed i programmet. Av systemskäl kvarstår 


dock beskrivningen av programområde 6.  


Fördelning av medel 


Medlen ska tilldelas och utlysas på nationell nivå, varav ca 75 procent bara 


kan sökas av Arbetsförmedlingen. Motivet är att pandemin har skapat en 


situation där det krävs en nationell koordinering av resurserna för att snabbt 


få till stånd effektiva insatser, i samarbete med lokala, regionala eller andra 


relevanta aktörer. Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har 


ökat väsentligt till följd av konsekvenserna av pandemin. Vidare har behoven 


hos de inskrivna vid Arbetsförmedlingen förändrats i spåren av pandemin, 
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vilket motiverar satsningar för att möta dessa behov. En del av medlen som 


söks av Arbetsförmedlingen bör användas i t.ex. samverkan med kommuner, 


regioner och andra relevanta aktörer.  


Cirka 25 procent av medlen kan sökas av en bredd av aktörer, t.ex. 


civilsamhällesorganisationer, för att dels ge ytterligare möjligheter att nå ut 


till arbetslösa, dels möjliggöra kompetensutveckling för sysselsatta.   


Förväntade resultat 


Fler arbetslösa kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på 


arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning. Fler sysselsatta kan 


ta del av kompetensutveckling för att stärka sin ställning på 


arbetsmarknaden.  


Utfalls- och resultatindikatorer 


Beräknade målvärden 2023:  


Utfallsindikator  


• Antal deltagare: 53  000  78 500 


 


Resultatindikatorer 


• Andel arbetslösa i arbete 6 månader efter avslutad åtgärd: 21 % 25 % 


• Andel arbetslösa i utbildning 6 månader efter avslutad åtgärd: 8 % 9 % 


• Andel sysselsatta med förbättrad arbetsmarknadssituation 6 månader 


efter avslutad åtgärd: 39 %  


 


 








Kommentar
Projekten ska avslutas senast 30 april 2023 i samband med avslut av den förlängda programperioden
2014–2020.
Det är en nationell utlysning för projekt med 100 % ESF-finansiering, ingen medfinansiering behövs.
Den pågående utlysningen ESF React-EU, fas 2, slutförs med det oförändrade programmet.
ESF-rådet skapar beredskap för att den 14 februari kunna öppna utlysningen och för att kunna ge stöd till
sökanden under den relativt korta ansökningstiden.
Räkna med att det i ansökan ska redovisas ett resonemang/analys om varför pandemin föranleder den
kompetensutvecklingen som projektet avser verka för, det kan t.ex. handla om att pandemin är
anledningen till kompetensutvecklingsbehovet eller har snabbat på befintliga långsiktiga
kompetensutvecklingsbehov.
Eftersom projekttiden är ett år är det att rekommenderas att i möjligaste mån bygga vidare på befintliga
projekt eller strukturer för att skapa förutsättningar att projekten kan påbörja genomförandet direkt vid
projektstarten den 2 maj 2022, till exempel:

Pågående ESF-projekt ansöker om ett särskilt ESF React-EU genomförandeprojekt som exempelvis
bygger vidare på projektet (organisationer, metoder m.m.), det är dock inte möjligt att förlänga
pågående projekt med medel från ESF React-EU.
ESF-förstudier med ett syfte som passar utlysningen för ESF React-EU ansöker om ett särskilt
genomförandeprojekt inom ESF React-EU som bygger vidare på förstudien.

 
Sprida gärna denna information i era organisationer och nätverk för att skapa beredskap i Stockholmsregionen
för den kommande nationella utlysningen för ESF React-EU!
 
Med vänlig hälsning,

Evert Kroes
 

Tf. Huvudsekreterare
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län
 
Acting Head of Secretariat
Structural Funds Partnership Stockholm County
 
Direkt: +46 (0)8 123 144 41
Mobil: +46 (0)70 002 88 29
E-post: evert.kroes@regionstockholm.se
Webb: www.sfpstockholm.se
 
C/o Region Stockholm
Box 22550
SE-104 22 Stockholm
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