
Under perioden 2007–2013 satsar Socialfonden cirka 6,2 miljarder 

kronor i Sverige. Sverige bidrar med lika mycket i offentliga medel. 

Sammanlagt satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och 

män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. 

Visionen är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla.

Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och  
främjar kompetensutveckling



Socialfonden finansierar projekt för kompetensutveckling 

av sysselsatta och projekt för dem som har allra svårast att 

få ett arbete. Alla projekt ska beakta jämställdhet och till-

gänglighet för personer med funktionshinder.

Det viktigaste i ett socialfondsprojekt är att se till individens kompetens och möjlig-
heter, att kunna engagera berörda personer och att kunna påverka och få genom-
slag för sina idéer. I utvärderingen av ansökningar väger vi därför bland annat in hur 
projekten tar hänsyn till fyra kriterier för programgenomförande:  
• att främja lärande miljöer 
• att främja innovativ verksamhet 
• att främja samverkan 
• att främja strategiskt påverkansarbete. 
Alla projekt ska uppfylla minst ett av dessa kriterier, vilket eller vilka bestäms i  
utlysningarna av programmedel.

Ingen klarar sig i arbetslivet utan att lära nytt, lära om och lära mer. Med rätt kom-
petens förbättras möjligheterna att stanna kvar. Det är en av utgångspunkterna för 
lärande miljöer, en annan är att man själv måste få vara med och bestämma över sin 
egen utveckling. Kriteriet innovativ verksamhet rör otraditionella sätt att investera i 
humankapital. Samverkan gäller samverkan, till exempel mellan privata och offent-
liga organ eller mellan flera företag. Strategiskt påverkansarbete handlar om att 
tidigt identifiera vad som efterfrågas och sedan utarbeta en tydlig plan för hur man 
efter projektets slut ska införliva metoder och erfarenheter i ordinarie verksamhet.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är det ena av programmets två områden. Här prioriterar vi 
kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att 
utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi stöder även projekt som bidrar till ökade kun-
skaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas, samt 
projekt som ger ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.



Vilka kan delta i projekten? 
Alla sysselsatta: företagare och anställda, medarbetare och chefer inom privat,  
offentlig och ideell verksamhet.

Vilka kan söka stöd? 
Socialfonden finansierar projekt efter så kallade utlysningar. En utlysning innebär  
att man under en viss tidsperiod kan lämna in en ansökan om projektfinansiering.  
I utlysningstexten står bland annat vad projektet ska handla om, vilka som kan söka 
och tidtabellen för ansökningsprocessen. Svaret på frågan i rubriken är alltså att  
det varierar från utlysning till utlysning. Alla utlysningar kommer att publiceras på 
Svenska ESF-rådets webbplats www.esf.se.

Finansiering 
Regeringen har avsatt särskilda medel för medfinansiering inom området  
Kompetensförsörjning. De som söker behöver inte ordna egen medfinansiering.

Ökat arbetskraftsutbud
Ökat arbetskraftsutbud är programmets andra område. Här söker vi projekt som 
främjar åtgärder för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.  
Vi stöder också projekt som gör det lättare för unga människor att etablera sig  
i arbetslivet.

Vilka kan delta i projekten?
Personer som uppfyller något av följande villkor:
• Är helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med icke-

svensk bakgrund (minst 3 månader för personer i åldern 18–24 år).
• Är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader.
• Har sjuk- och aktivitetsersättning på hel- eller deltid.
• Får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning,  

enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, 
för sin försörjning.

• Är unga och befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv. 

Vilka kan söka stöd?
Socialfonden finansierar projekt efter så kallade utlysningar. En utlysning innebär att 
man under en viss tidsperiod kan lämna in en ansökan om projektfinansiering.  
I utlysningstexten står bland annat vad projektet ska handla om, vilka som kan söka 
och tidtabellen för ansökningsprocessen. Svaret på frågan i rubriken är alltså att 
det varierar från utlysning till utlysning. Alla utlysningar kommer att publiceras på 
Svenska ESF-rådets webbplats www.esf.se.

Finansiering
För projekten i detta område krävs offentlig medfinansiering. Medfinansiärer kan till 
exempel vara Arbetsförmedling, Försäkringskassa, länsstyrelser eller kommuner.



Åtta regioner – åtta planer

Det finns åtta socialfondsregioner. Behov och prioriteringar ser olika ut i olika  
delar av landet. Därför utformar varje region sin plan för hur socialfondsmedlen  
ska användas, och utlysningar av programmedel beslutas i respektive region. 

De regionala planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de  
regionala förhållandena. Varje regional plan omfattar programmets båda områden 
och har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen 
visar är mest angelägna.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är förvaltande och attesterande myndighet för Socialfonden 
2007–2013. ESF-rådet har huvudkontor i Stockholm och Falun och åtta regionala 
enheter. Regionkontoren ligger i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Stockholm,  
Jönköping, Göteborg och Malmö. 

Regionkontoren informerar om Socialfonden, tar emot och bereder ansökningar, 
lämnar över projektförslag till strukturfondspartnerskapen och beslutar sedan efter 
strukturfondspartnerskapens prioriteringar. De ansvarar också för utbetalningen av 
socialfondsmedel och uppföljningen av godkända projekt.

Strukturfondspartnerskapen

I varje region finns ett strukturfondspartnerskap, vars huvuduppgift är att  
prioritera mellan de projektansökningar som ESF-rådet har godkänt som valbara. 
Prioriteringen är bindande för ESF-rådets beslut.

Strukturfondspartnerskapen består av förtroendevalda representanter för  
kommuner och landsting och företrädare för arbetsmarknadens organisationer,  
länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. I de två  
nordligaste regionerna ingår även representanter för Sametinget.

Övervakningskommittén

På nationell nivå finns en övervakningskommitté som följer upp Socialfondens 
arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Kommittén består av 
representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens  
organisationer samt forskningsvärlden.

Mer information 
Läs mer om Socialfonden på www.esf.se.

Informationsservice och telefonväxel: 020-33 33 90
Adresser och övriga telefonnummer finns på www.esf.se
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