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ESF+ 
2021-2027

Syfte: Skapa utveckling på arbetsmarknaden och främja 
den ekonomiska och sociala sammanhållningen

Stärka individer
Utveckla organisationer 
Påverka system
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Programstruktur ESF+ 2021-2027
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Europeiska Socialfonden, ESF+ 2021-2027, Småland och Öarna (SmÖ) 

Nationellt program inlämnat Arbetsmarknadsdepartementet våren 2020  

Beslut från kommissionen våren 2022 

Preliminär programstart våren 2022

Programgrupp under ledning av Region Jönköpings län  regional handlingsplan och 
utlysningsplan

Arbete och tisdplan för ESF+ 2021-2027
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Utgångspunkt –
Socioekonomisk analys - regionala utmaningar Småland och Öarna:

En region under omställning med en tudelad arbetsmarknad där utbildningens 
betydelse blir allt tydligare.

Sex utmaningar identifierade av kompetensförsörjningsansvariga i regionerna

1. Långsam takt i den digitala omställningen

2. Brist på strategi kring strategisk kompetensförsörjning

3. Ojämställd och icke inkluderande arbetsmarknad

4. Outvecklade strukturer för livslångt lärande

5. Normer och attityder

6. Brister i matchningen

Utmaningar ESF+ 2021-2027
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Utmaningar som vi just nu arbetar utifrån - Regionala principer för prioritering av 
projekt

Jämför utmaningar i ERUF (Europeiska Regionalfonden)

• Låg takt i klimatomställning och utveckling för en 
bättre miljö.

• Ojämställd arbetsmarknad
• Svag kompetensförsörjning
• Svag konkurrenskraft
• Låg innovationsgrad
• Svårt att få ut effekter av digitaliseringen

Skulle kunna landa i fyra utmaningar i ESF+

• Långsam takt i den digitala omställningen 
• Svag kompetensförsörjning

(brister i matchning ingår i denna utmaning)
• Ojämställd och icke inkluderande arbetsmarknad 

(normer och attityder påverkar)
• Låg utbildningsnivå

(outvecklade strukturer för livslångt lärande)

Utmaningar ESF+ 2021-2027
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Inför ny programperiod med ESF+

• Projektägarnas möjligheter och förmåga att driva projekt
• Geografisk spridning – hela länet
• Medfinansieringsgrad från 40% (tidigare upp till 100%)
• Risk för betydligt mindre medel i SmÖ (- 45-48%) – skrivelser 

inlämnade från Regionsamverkan Syd samt 
Strukturfondspartnerskapet

Inför nya programperioden - att tänka på
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Förslag budget för Programområde A
Differens mellan programperioder Finansplan totalt exkl. TA medel

Region EU-medel i miljoner
Euro

Förändring i procent på
totalen

Disponibla medel region/nationellt 2014-
2020

Disponibla medel region/nationellt 2021-
2027

Differens mellan programperioder

Övre Norrland 25,7 36,0
10,3

40%

Mellersta Norrland 25,8 35,5
9,7

38%

Stockholm 105,2 58,4
-46,9

-45%

Östra Mellansverige 88,6 47,2
-41,4

-47%

Småland och Öarna 43,0 23,3 -19,6 -46%

Västsverige 98,9 53,9
-45,1

-46%

Sydsverige 102,6 53,3
-49,3

-48%

Summa regioner förutom NMS 489,8 307,6
-182,1

-37%

Norra Mellansverige 62,0 69,8
7,8

13%

Summa regioner totalt 551,7 377,4
-174,3

-32%

Nationellt 216,2 301,0
84,8

39%

Totalt alla 767,9 678,4
-89,5

-12%
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ESF-medel jämförelse mellan olika programperioder

• 2007-2013 473 mkr

• 2014-2020 440 mkr hittills fördelade

• 2021-2027 Förslag: 233 mkr

Inför ny programperiod med ESF+



regionkalmar.se  |

Exempel ESF-projekt innevarande period

• Smart Industri Kalmar län (2017)
ESF-stöd: 8 ,7 mkr

Antal deltagare: 1200

• Samverkan leder till arbete 1 och 2 (2017 och 2020)
ESF-stöd: 13,3 mkr samt 17,2 mkr

Antal deltagare: 412 + 525

• Kompetenslyft Kalmar län (2021)
ESF-stöd: 7,7 mkr

Antal deltagare: 1800

Inför ny programperiod med ESF+
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