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1. Inledning
Den Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s strukturfonder med syfte att
stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning under sjuåriga
programperioder. Nuvarande programperiod sträcker sig mellan åren 20142020. ESF ska genom insatser till individer bidra till att minska skillnaderna i
välstånd och levnadsstandard mellan länderna och stödja projektinsatser som
stimulerar ett inkluderande arbetsliv. Hur medlen används styrs av det
nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje
medlemsland.
ESF är uppdelat i tre så kallade programområden. Programområde 1 (PO 1) ger
stöd för insatser inom kompetensutveckling och utbildning, programområde 2
(PO 2) syftar till att öka övergångarna till arbete och programområde 3 (PO 3)
syftar till att underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i
utbildning.
Ett projekt får ungefär hälften av kostnaderna finansierade från ESF och
hälften av kostnaderna, den så kallade medfinansieringen, står de parter som
tillsammans driver projektet för.

2. Uppdrag i regleringsbrev
Försäkringskassan ska delta i genomförandet av det nationella
socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för
programperioden 2014–2020 i syfte att ge stöd till kvinnor och män som har
behov av stöd för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden.
Deltagande kan även röra insatser för att förhindra att kvinnor och män ställs
utanför arbetsmarknaden.
Försäkringskassan ska under programperioden även bistå Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med
uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella
socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska redovisa sitt deltagande i,
samt samverkan med andra myndigheter och aktörer inom ramen för det
nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska även redovisa
erfarenheter och lärdomar av detta program som myndigheten bedömer vara
av betydelse för dess verksamhet. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen för
respektive år med slutredovisning senast den 28 februari 2022.
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3. Organisation och stöd för uppdraget
Försäkringskassan har utsedda regionala kontaktpersoner gentemot de åtta
svenska EU-regionerna, NUTS 2-områdena 1 och är från och med denna
socialfondsperiod ordinarie ledamot i Strukturfondspartnerskapen, som
prioriterar bland inkomna projektansökningar.
På nationell nivå finns en intern stödfunktion, det nationella ESF-kansliet, som
ger stöd inför, under och efter deltagande i projekt eller projektägande med
bland annat ansökningsförfarande, projektdesign och budgetplanering. Kansliet
arbetar även med övergripande frågor rörande socialfonden och har ett nära
samarbete med fondens förvaltande myndighet, Svenska ESF-rådet.
För att underlätta analys och bedömning av behovet av insatser för berörda
målgrupper tar Försäkringskassan fram statistik på NUTS 2-nivå. Statistiken
finns tillgänglig på Försäkringskassans webbplats.
Till stöd för genomförandet finns interna riktlinjer som bland annat beskriver
interna beslutsvägar och vilka prioriteringar Försäkringskassan ska göra.

4. Insatser till personer för att återgå i arbete eller
etablera sig på arbetsmarknaden, PO 2 och PO 3
Insatser för att personer ska kunna återgå i arbete eller etablera sig på
arbetsmarknaden sker inom PO 2 och PO 3. Försäkringskassan medverkar per
den 31 december 2017 i 54 sådana projekt.
De målgrupper hos Försäkringskassan som programmet riktar sig till är de som
är eller har varit sjukskrivna, unga med aktivitetsersättning samt nyanlända.
Av de 54 projekt där Försäkringskassan medverkar är 48 projekt inom PO 2
varav Försäkringskassan är projektägare till ett. De sex övriga projekten
återfinns inom PO 3.
Försäkringskassan medfinansierar 37 av de 54 projekten. Med medfinansiering
menas att bidra med resurser till projektet. Medfinansiering beräknas till största
delen på den ersättning som deltagaren har, baserat på de timmar hen deltar i
aktiviteter. Medfinansiering kan också bestå av beräknad nedlagd arbetstid hos
medarbetare i projektet. Den totala medfinansieringen från Försäkringskassan i
de 37 projekten beräknas till cirka 71,5 miljoner kronor. Denna summa består
till cirka 90 procent av deltagarersättning, cirka 10 procent är beräknad nedlagd
arbetstid hos medarbetare i projekten.
Det totala antalet deltagare i ESF-projekt var per den 31 oktober 2017 drygt
50 000 personer. Av dessa var cirka 500 personer anvisade av
Försäkringskassan, 250 med sjukpenning, 250 med aktivitetsersättning.

1

Förkortning av Nomenclature of Units for Territorial Statistics, statistiska territoriella enheter,
i Sverige är NUTS 2: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Västsverige,
Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och Öarna, Sydsverige
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5. Insatser för att förhindra att personer ställs utanför
arbetsmarknaden, PO 1
Insatser för att förhindra att personer ställs utanför arbetsmarknaden sker i
socialfonden inom ramen för PO 1, ”Kompetensförsörjning.”
Området omfattar anställda och icke-sysselsatta deltagare och satsar på
omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten och
individens ställning på arbetsmarknaden.
Försäkringskassan medverkar per den 31 december 2017 i nio PO 1-projekt
varav som medfinansiär i två projekt där medfinansieringen uppgår till 0,2
miljoner kronor.

6. Samverkan med andra aktörer
Försäkringskassans samverkan med andra aktörer kring den Europeiska
socialfonden på lokal/regional och nationell nivå sker främst med Svenska
ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.
På nationell nivå finns samarbetsgrupper där Svenska ESF-rådet är
sammankallande och där även Arbetsförmedlingen ingår. Samarbetsgruppernas
teman är programtolkning och strategiska frågor, ekonomi,
uppföljning/utvärdering samt den transnationella dimensionen. Genom
samarbetsgruppen kring uppföljning/utvärdering bistår Försäkringskassan vid
behov Svenska ESF-rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering av
insatser.

7. Erfarenheter och lärdomar av betydelse för
verksamheten
Erfarenheter och lärdomar av socialfondsprogrammet med betydelse för
Försäkringskassans verksamhet kommer att redovisas i slutredovisningen år
2022.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ann-Marie Begler i närvaro
av avdelningschef Per Eleblad och verksamhetsansvarig Lena Rönnestig, den
senare som föredragande.

Ann-Marie Begler

Lena Rönnestig

