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Disposition

15.00 Inledning Samforma och Svenska ESF-rådet

15.20 Information om ESF+ och programområde D

15.35 Paus

15.45 Dialog kring utmaningar och möjliga lösningar

16.05 Presentation/summering av dialogerna

16.25 Avslutning



Myndigheten

Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska 

socialfonden i Sverige) har funnits som 

myndighet sedan år 2000 och ligger under 

Arbetsmarknadsdepartementet. 



” Svenska ESF-rådet har i uppdrag att 

förvalta Europeiska socialfondens 

program i Sverige. Europeiska 

socialfonden är EU:s viktigaste redskap 

för att främja sysselsättning och fler 

och bättre arbeten.”



Ej beslutade medfinansieringsgrader eller procentenheter



Programområde D
Öka kapaciteten i den glesa geografin (kopplat till arbetsmarknaden)

Övre Norrland

Mellersta Norrland

44 miljoner Euro



Bakgrund

• Stora avstånd, få möjligheter till kollektivt resande.

• Låg befolkningstäthet, åldrande befolkning.

• Konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi.

• Små isolerade lokala eller regionala 

arbetsmarknader.

• Kommuner med låg genomförandekapacitet.



Syfte

Modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster för att 

bedöma och förutse kompetensbehov och säkerställa snabbt och 

skräddarsytt bistånd och stöd till matchning, övergångar och 

rörlighet på arbetsmarknaden.

Primärt projekt utan deltagare.



Överblick



Exempel för att möta utmaningar i den glesa 

geografin

− Insatser för analys och prognos av kompetensbehov lokalt och regionalt. 

− Insatser för att underlätta matchning och övergångar på arbetsmarknaden lokalt och regionalt, 
nationellt och internationellt. 

− Insatser vid omställningar på arbetsmarknaden lokalt och/eller regionalt.

- Insatser för att öka tillgången till arbetskraft samt ökad rörlighet för att möta arbetsmarknadens 
behov i regionerna. 

- Samverkansprojekt som stärker kapaciteten att hantera problem relaterat till kompetensförsörjning 
och matchning, exempelvis stärkt mottagarkapacitet eller utmaningar relaterat till åldersavgångar.

- Samverkansprojekt mellan relevanta aktörer för att samla och koordinera samhällsfunktioner med 
stor geografisk spridning. Till exempel genom interkommunala samarbeten för att kunna erbjuda 
samhällsviktig service trots geografiska utmaningar. 



Dialogfrågor i grupprum

VILKA UTMANINGAR SER NI I DEN GLESA 
GEOGRAFIN?

HUR KAN IDÉBUREN SEKTOR BIDRA MED 
LÖSNINGAR PÅ UTMANINGARNA MED 

HJÄLP AV SOCIALFONDSMEDEL?



Kontaktuppgifter

Linda Stenström, Regional samordnare

linda.stenstrom@esf.se

Tel: 0920-384 88

Mats Lejon, Biträdande regionansvarig

mats.lejon@esf.se

Tel: 0920-384 85

www.esf.se

mailto:mats.lejon@esf.se
mailto:mats.lejon@esf.se
https://www.esf.se/

