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ESF+ är en sammanslagning av fem
fonder/program och föreslås bestå av tre delar
ESF+ under delad förvaltning

Delen för sysselsättning och
social innovation

Hälsodelen

Nuvarande Europeiska
socialfonden,
Sysselsättningsinitiativet för
unga (YEI) och Fonden för
europeiskt bistånd till dem som
har det sämst ställt (FEAD)

Nuvarande Programmet för
sysselsättning och social
innovation (EaSI)

Nuvarande Hälsoprogrammet

Delad förvaltning
Ingår i sammanhållningspolitiken

Direkt/indirekt förvaltning

Direkt/indirekt förvaltning

100 miljarder euro 2021-2027
(motsvarar 99% av hela ESF+)

761 miljoner euro 2021-2027

413 miljoner euro 2021-2027
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Tidsplan
2018

2019

2020

Maj: Kommissionens förslag till
flerårig budgetram, gemensam
förordning (CPR) och ESF+

Mars: Kommissionens
landrapport med
investeringsriktlinjer för ESF+

Juni-sep: Remiss av förslagen

April: Mandat från rådet att
påbörja förhandlingar om ESF+
med Europaparlamentet

April: Regeringen tar emot ESFrådets förslag till
socialfondsprogram

April: Uppdrag till ESF-rådet att
göra en omvärldsanalys och att
lämna ett förslag till
socialfondsprogram för perioden
2021-2027

Beredning av programförslaget i
Regeringskansliet

2021
Våren 2021: Kommissionen
fattar beslut om programmet
Programstart

Sep: Förhandlingar på
arbetsgruppsnivå i rådet inleds

Hösten 2020: Regeringen lämnar
in programförslag till
kommissionen

Juli: Rådet antar landsspecifika
rekommendationer
September: Sakråd om
strategiska ställningstaganden
Oktober: Regeringen tar emot
ESF-rådets omvärldsanalys och
preliminära prioriteringar
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Socialfondsprogrammet 2021–2027
• Prel. ca 22 mdkr inkl. medfinansiering (nationell
medfinansiering 60%), att jämföra med ca 14 mdkr (nationell
medfinansiering 50 %) i innevarande programperiod.
• Ett nationellt program + regionala handlingsplaner
• Inriktning enligt regeringsuppdraget till ESF-rådet:
• Kostnadseffektiva insatser där behoven är som störst.
• Insatser som förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken,
förbättrar tillgången till sysselsättning, ökar och bibehåller anställningsbarheten
och bidrar till en bättre kompetensförsörjning.
• Insatser som främjar livslångt lärande.
• Insatser som ger unga som varken arbetar eller studerar bättre möjlighet att
etablera sig i arbets- och samhällslivet.
• Insatser som främjar integrationen av nyanlända.
• Insatser som främjar social inkludering.
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