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Riktlinjer för Samordningsförbundet Skellefteås deltagande i projekt inom ramen för 

Europeiska socialfonden. 

 

1. Riktlinjernas syfte 

 

Riktlinjerna vill tydliggöra att Samordningsförbundet Skellefteå ska ha ett aktivt förhållningssätt 

gentemot Europeiska socialfonden för att som projektägare eller medfinansiär/samverkanspart i 

angelägna projekt bidra till att förbundets mål uppnås. 

 

Samordningsförbundet Skellefteå ansvarar för den finansiella samordningen inom 

rehabiliteringsomådet (FINSAM) inom Skellefteå kommuns geografiska upptagningsområde.  

 

Mot bakgrund av att samordningsförbundet sedan flera år är involverat som medfinansiär och/eller 

samverkanspart i framförallt socialfondsprojekt inom programområde 2, men även i enstaka fall i 

integrationsfondsprojekt, har frågan om ett utvidgat deltagande inom Svenska ESF-rådets 

stödområden aktualiserats. Med utvidgat deltagande avses att Samordningsförbundet Skellefteå 

även är ägare av projekt finansierade av ESF-rådet. 

 

Den europeiska socialfonden är under nuvarande programperiod indelad i två programområden: 

 

 Programområde 1 avser kompetensutveckling till redan anställda, omställning i arbetslivet, 

likabehandling och förebyggande av sjukskrivningar. Projekt behöver inte stå för någon 

medfinansiering då denna redan är tillskjuten från staten. 

 

 Programområde 2 har som övergripande mål att öka arbetskraftsutbudet och avser projekt och 

aktiviteter för individer som står långt från arbetsmarknaden. Målgrupper är: 

- Helt arbetslösa sedan minst ett år (minst 3 månader för personer i åldern 16 – 24 år) 

med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund  

- Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader  

- Personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning 

- Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  

- Unga som befinner sig i övergången mellan arbete och studier. 

 

Projekt inom programområde 2 måste medfinansieras av projekten själva med offentliga medel. 

Hittils har medfinansieringsgraden för projekt varit 60 % av totalbudgeten utom i vissa 

undantagsfall. 
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Nuvarande socialfondsprogram bygger på Lissabonstrategin och ersattes 2010 med en ny 

sysselsättningstrategi; EU 2020 där honnörsorden är smart tillväxt, hållbar tillväxt samt tillväxt 

för alla.  

 

Viktiga mål är att minska utanförskapet, framförallt bekämpa fattigdom samt att fler unga 

människor, äldre och lågkvalificerade arbetstagare ska arbeta samt bättre integration av 

invandrare. Ett viktigt mål är även högre utbildningsnivå genom att fler går klart och läser vidare 

efter gymnasiet.  

 

Målgrupperna och målinriktningen inom programområde 2 ligger väl i linje med 

samordningsförbundets målgrupper och verksamhetsmål inom rehabiliteringsområdet. Projekten 

avser i första hand aktiviteter riktade till personer som står långt från arbetsmarknaden där 

projekten ska hitta lösningar för individer som ofta har kontakt med flera myndigheter alternativt 

står helt utanför de sociala systemen. Ungdomar har varit en prioriterad målgrupp under 

nuvarande programperiod 2007 – 2013. Även samordningsförbundet har prioriterat insatser för 

ungdomar sedan 2007.  

 

Genom att delta i socialfondens projekt även som projektägare får samordningsförbundet en unik 

möjlighet att främja samverkan mellan medlemmarna samt utveckla och prova nya 

samarbetsmetoder för våra målgrupper i samverkan med andra aktörer, myndigheter, företag, 

organisationer, föreningar, m.fl.  

 

Samordningsförbundet bedömer sammanfattningsvis att projektägarrollen innebär utökade 

möjligheter att främja samverkan mellan medlemmarna och utveckla myndigheternas samlade 

insatser för förbundets målgrupper. Denna möjlighet föreslås Samordningsförbundet Skellefteå 

nyttja under slutet av nuvarande programperiod samt under kommande programperiod 2014-2020.  

 

2. Samordningsförbundet som projektägare 

 

Det är projektägaren som ansöker om och är motagare av ekonomiskt stöd från Europeiska 

socialfonden. Projektägaren ansvarar för projektet både innehållsmässigt och ekonomiskt.  

 

Om Samordningförbundet Skellefteå går in som projektägare gäller följande: 

 

Projektägaren är skyldig att vara väl insatt i och efterleva de regler som gäller för stöd från 

Europeiska socialfonden. Här ingår även att ta hjälp från ESF-rådet och ta del av den information 

som finns.  

 

Projektägaren ansvarar för att regler och ekonomiadministrativa rutiner efterlevs. 

 

Som projektägare är samordningsförbundet mottagare av det ekonomiska stödet samt definierar 

målgrupp för insatsen. Projektägaren kan få ekonomiskt stöd för personalkostnader, 

hyreskostnader, utvärdering, m.m. Utbetalning av ESF-stöd sker i efterskott mot rekvisition för 

betalda utgifter. Det innebär att projektägaren själv måste kunna finansiera projektets kostnader i 
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avvaktan på utbetalning av stöd. Det ekonomiska ansvaret innebär även att täcka eventuellt 

uppkomna förluster. 

 

Samordningsförbundet är en organisation som bör ha goda möjligheter att klara det ekonomiska 

ansvaret och den praktiska hanteringen kring ekonomin genom bland annat möjligheten till 

medfinansiering via medlemmarna/samverkansparterna i form av lönekostnader för deras egen 

personal, tillgång till handledning för projektanställda, deltagarersättningar, m.m.  

 

Administrativ kompetens för ett separat projekt föreslås i första hand införskaffas via t.ex. 

tjänsteköpsavtal med någon av medlemmarna. Projektkompetens utvecklas både hos den egna 

personalen och samverkansparterna. Eventuella tjänster i övrigt upphandlas enligt Lagen om 

offentlig upphandling. 

 

Med tydliga överenskommelser med samverkansparterna i projekten, som eliminerar risken att 

samordningsförbundet beslutar i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidtar 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahållande av tjänster avsedda för 

enskilda, finns i nuläget inga legala hinder för samordningsförbund att vara projektägare.  

 

Samordningsförbundet Skellefteå föreslås, utöver projektägarrollen, även i framtiden delta i 

socialfondsprojekt som medfinansiär eller samverkanspart. En medfinansiär har inget ekonomiskt 

ansvar utöver den medfinansiering som anges i medfinansieringsintyget. Som medfinansiär har 

förbundet, jämfört med projektägarrollen,  mindre möjlighet att påverka mål, målgrupp och 

styrning/ledning av projektet. 

 

Samordningsförbundet styrelse föreslås besluta 

 

att fr.o.m. 2013-01-01 utvidga deltagandet i Europeiska socialfonden till att omfatta 

rollerna som projektägare, medfinansiär eller samverkanspart. 


