
Skörda  
frukterna! 

Socialfondens växthus  
för kompetensutveckling  
 



Bred verksamhet –  
många politikområden 

Utbildningspolitik 

Arbetsmarknadspolitik 

Näringspolitik 

Socialpolitik 

Integrationspolitik 



Stärker individer och grupper i 
arbetslivet 

175 000 kvinnor  
och män har fått 
kompetensutveckling 

60 000 arbetslösa har deltagit 
-Svåra målgrupper 
- 26 000 unga med komplex 
problematik 
- 22 000 utrikes födda 

5 % av befolkningen får del 
av socialfondsinsatser 
 
Totalt 450 000 individer 
innan programperiodens 
slut! 



Europeiska Socialfonden i Sverige 
2007-2014 

• Totalt 6,2 miljarder  (12,4) 
• Övre Norrland 461 mnkr varav 
• PO1 - 166 mnkr 
• PO2 - 295 mnkr 

 



Beviljade projekt Övre Norrland 2007-2014  

 
 

 

Programområde 1 Programområde 2 

Beviljat stöd, 
mnkr 

Antal 
projekt 

Beviljat stöd,  
mnkr 

Antal 
projekt 

Totalt, 449 mnkr 186 126 263 100 
Medfinansiering 467  

ger total budgetomslutning 
731 



Beviljat stöd och antal projekt PO 1 
Stödsökande organisation 
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Beviljat stöd och antal projekt PO 2 
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Våra deltagare PO 1 – 11104 personer  
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Våra deltagare PO 2 – 4269 personer  
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Programgenomförande 2012-2013 

• Allt beslutsutrymme 2012 är intecknat 
 

• Ingen möjlighet att överinteckna 2012-2013 
 

• Troligtvis inga ytterligare ansökningsomgångar under 
programperioden 
 
MEN: 

• Återflöde används för att uppgradera framgångsrika projekt 
 

• Vi utreder möjlighet att starta förprojekteringar 2013-14 
som förberedelse för nästa programperiod 

 
 

 



Kommissionens budgetförslag för 2014-2020 
• EU:s totala budget   

1025 miljarder euro (denna period 977) 
 
• Sammanhållningspolitikens totala budget 336 miljarder 

euro (denna period 348) 
 
• Social Fondens totala budget  

84 miljarder euro (denna period 75) 

 
EU har en gemensam regionalpolitik, eller sammanhållningspolitik som den också kallas. Målen 
för denna politik är ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.  Den ska också stärka 
EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen.  
De främsta instrumenten är strukturfonderna (regional-, social-, fiske- och jordbruksfonden) och 
sammanhållningsfonden. De omfattar tillsammans drygt en tredjedel av EU:s budget. 
 



Europa 2020 
• Strategi för ökad ekonomisk tillväxt, jobb & 

välstånd i EU:s medlemsstater och i helhet. 
• Tre prioriteringar: 
•  Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på 

kunskap och innovation. 
• Hållbar tillväxt – främja en mer resurseffektiv, grön 

och konkurrenskraftig ekonomi. 
• Tillväxt för alla – främja en hög sysselsättning samt 

ekonomisk, social & territoriell sammanhållning. 

 



Europa 2020 

• Fem gemensamma mål: 
• 75 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete. 
• 3 procent av EU:s BNP ska investeras i FoU. 
• Klimat- och miljömålen ska nås. 
• Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % 

och minst 40 % av den yngre generationen ska ha fullbordade 
högre studier. 

• Antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas 
med 20 miljoner. 

 



Europa 2020 

• Sju flaggskeppsinitiativ på EU nivå med 
gemensamma aktiviteter: 

• Innovationsunionen, Unga på väg, Digitala Agendan 
(Smart tillväxt). 

• Ett resurseffektivt Europa, Industripolitik för en 
globaliserad tid (Hållbar tillväxt). 

• En agenda för nya kompetenser och nya 
arbetstillfällen, Europeisk plattform mot fattigdom 
och utanförskap (Tillväxt för alla). 

 



2020 rekommendationer för Sverige 

• Förbättra deltagandet på arbetsmarknaden 
• för ungdomar och  
• för andra utsatta grupper, särskilt med 

invandrarbakgrund. 
• Vidta ytterligare åtgärder i det kommande förslaget 

om forskning & innovation för att förbättra 
spetsforskning och inrikta sig på en förbättrad 
kommersialisering av innovativa produkter och 
utveckling av ny teknik. 

 



Tematiska mål för Socialfonden 2014-
2020 

• Inför nästa programperiod tas gemensamma bestämmelser för 
strukturfonderna fram och  gemensamma tematiska mål.  

• Socialfondens tematiska mål är: 
• Främja sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet 
• Investera i utbildning, färdigheter & livslångt lärande 
• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 
• Stärka den administrativa kapaciteten, och effektiv offentlig 

administration. 

 



Svenska ståndpunkter sammanhållningspolitiken 

• kritisk till att reformer och besparingar inte är mer omfattande 

• ska fokusera på de mest behövande delarna av unionen 

• positiv till förslaget om gleshetskriterier för fördelning av medel  

• positiv till förstärkt strategisk inriktning och tematisk koncentration 

• negativ till miniminivå ESF 

 
 
 

 
 



Processen mars 2012 och framöver 
  

• Förhandlingar mellan kommissionen och medlemsstaterna om budget och 
inriktning på sammanhållningspolitiken pågår   

• Förhandlingarna beräknas fortsätta in på 2013, beslut tas av rådet, parlamentets 
medverkan 

• Arbetet med partnerskapsavtal och svenska operativa program påbörjas 
 - omsätta prioriteringarna i det strategiska ramverket på EU-nivå till nationell nivå 
 - politiska mål för genomförandet 
 - val av tematiska insatser kopplade till EU 2020 
 - analysera skillnader och utvecklingsbehov 
 - budgetstorlek på programmet 
 - förväntade resultat 



Processen mars 2012 och framöver 
  • 3 mån efter rådets beslut om förordningar ska partnerskapsavtalet lämnas till 

kommissionen 

• Kommissionen ska inom 6 mån godkänna partnerskapsavtalet 

• Operativa programmet förhandlas samtidigt 

• När förhandlingarna på EU-nivå är klara fördelas medlen ut på MS som sedan          
anpassar programmen för nationella behov 

• Efter avklarad beredning inom regeringskansliet beslutar regeringen om förslag till 
socialfondsprogram som ska godkännas av Kommissionen. Därpå följer 
förhandlingar mellan A-dep och Kommissionen om programutformningen.  

• Programstarten fördröjd, oklart när 

• Förhandlingar pågår om möjligheter t ansökningsomgång hösten 2013 
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