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Presentatör
Presentationsanteckningar
Regionernas arbete med strukturfonderna utgör en del av det regionala uppdraget och ingår i en större helhet där en rad strategier, från eu nivå ned till lokal nivå är sammanflätade. Det är i detta sammanhang som EU:s fonder och ESF specifikt utgör en del i regionernas arbete.

https://utveckling.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/policy-program-handlingsplan/regional-utveckling---policy-program.-handlingsplaner/regionala-utvecklingsstrategi-2022-2030-beslutad-220428.pdf


Östra Mellansverige ESF+ Handlingsplan

Statisticon

Prioriterade Insatser

• Stödstrukturer för inkludering på arbetsmarknaden

• Aktörssamverkan för effektivare individstöd

• Arenor för matchning av utbud och efterfrågan på kompetens

• Säkerställa ungdomars kompetens 

• Strategisk kompetensförsörjning för bredd och spets

Presentatör
Presentationsanteckningar
UtmaningarHög arbetslöshetLångtidsarbetslösheten förstärktes av pandeminUngdomsarbetslöshetMånga individer som står utanför arbetsmarknaden har låg utbildningsnivåMånga arbetslösa bland utrikes föddaOmställningen på arbetsmarknaden kräver ny kompetens vad gäller globalisering, digitalisering och automatisering



Kommungrupp

Produktionskommuner
Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås, 
Örebro

Välmående pendlingskommuner
Boxholm, Enköping, Gnesta, Kinda, Kumla, Mjölby, Strängnäs, 
Söderköping, Ydre, Åtvidaberg, Östhammar

Välmående landsbygdskommuner
Håbo, Knivsta, Lekeberg, Trosa

Strukturomvandlingskommuner
Degerfors, Fagersta, Flen, Hällefors, Karlskoga, Katrineholm, 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Norberg, Oxelösund, Skinnskatteberg, 
Tierp, Vingåker, Älvkarleby

Landsbygdskommuner med 
utmaningar
Arboga, Askersund, Finspång, Hallsberg, Hallstahammar, Heby, 
Kungsör, Köping, Laxå, Motala, Nora, Sala, Surahammar, Vadstena, 
Valdemarsvik, Ödeshög

Socioekonomisk Analys – Östra Mellansverige

Statisticon

Socioekonomisk analys Östra Mellansverige 

Rapporter och statistik Region Örebro län

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWY4OWM0ZTQtYWE5NC00ZTE2LTllYWMtOGJlZjMzMDE3ZDQxIiwidCI6ImFlY2U1YjE5LTgyMjctNGMyNy04MjE4LTFhZWExMjBlYzA2MiIsImMiOjh9
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/dokument/rapporter/?E-2-55607=55607#accordion-block-2-55607


Aktuella utlysningar

Svenska ESF-rådet
Östra Mellansverige



Underlätta inträde på arbetsmarknaden i 
Östra Mellansverige (POA2)

Medel att söka: 113 miljoner kronor
Ansökningsperiod: 2022-09-01 - 2022-10-03 (kl.16.00)
Möjlig projektstart: 2023-01-01 - 2023-03-31
Senaste slutdatum: 2026-03-31

Medfinansiering från projektägare: 46%
Möjlig projekttid: 36 månader



Inriktning
• Utlysningen ska bidra till att öka övergångarna till arbete eller studier. Insatserna ska syfta till 

att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i varaktigt arbete, 
närmare arbetsmarknaden eller till unga kvinnor och män som behöver stöd för att fortsätta 
sina studier eller återgå till studier eller arbete.

Projekt inom den aktuella utlysningen ska tillämpa metoder för att stödja målgruppen att 
genomgå aktiviteter och arbeta mot något av nedanstående:

• Att fler individer kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden. Insatserna kan också 
bidra till att individer snabbare uppnår varaktig sysselsättning. Det kan till exempel vara 
rustande och stärkande åtgärder som till exempel utbildning, praktik, validering och 
förberedande insatser.

• Att förebygga studieavbrott för unga och motverka att individer hamnar i utanförskap. Det 
kan även vara uppsökande och motiverande arbete för unga som varken arbetar eller 
studerar



Målgrupp

• Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i varaktigt arbete, 
närmare arbetsmarknaden.

• Unga kvinnor och män som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller återgå 
till studier eller arbete. Från 13 år.



Förväntade resultat

Projektet förväntas bidra till en eller flera av nedanstående punkter:

• att fler individer kommer i arbete, studier, arbetsmarknadspolitiska program eller närmar sig 
arbetsmarknaden.

• att fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå

• att organisationer bättre möter målgruppernas samlade behov

• att utveckla samverkan eller samarbete med individens förutsättningar i fokus.

Utöver ovanstående punkter kan projekt i kombination med dessa även arbeta med:

• att öka kompetens hos arbetsgivare om anpassningar som behöver göras och vad som kan utvecklas för 
att öka förutsättningar för målgruppen att få fäste på arbetsmarknaden.



Kompetensutveckling för sysselsatta i Östra 
Mellansverige (POA1)

Medel att söka: 65 miljoner kronor
Ansökningsperiod: 2022-09-01 - 2022-10-03 (kl.16.00)
Möjlig projektstart: 2023-01-01 - 2023-03-31
Senaste slutdatum: 2025-03-31

Medfinansiering från projektägare: 46%
Möjlig projekttid: 24 månader

Presentatör
Presentationsanteckningar
Senast möjliga startdatum 230331, inte 1 april2 årProgramområde A1





Utlysningsplan och utlysningsprocess  

2021       2022        2023         2024        2025       2026       2027     

behov behov behov behov behov 

Regionala 
dialoger för 

att fånga upp 
behov och 

projektägare

Dialog RUA
Behovsdialog
mellan RUA och 
ESF-rådet.

Framtagande 
utlysningsplan. 

Utlysningstexter tas 
fram. 

Utlysningar 
publiceras

Ansökningsprocess

Ansökan inkommer 
till ESF. 

Beredningsprocess
.

Regionala
Dialogmöten -
mobilisering 

Ca två utlysnings-
tillfällen/år

Beredning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Cattis drar denna bild.Presentera alla steg först Sedan redan ut vem som gör vad i styrkedjan – tre grupper med Cattis, Maria R, Agneta i varsin gruppFormulera frågan  PG = resurser och ambitionsnivå, och öms gemensamma värden, BG= operativtRoller och ansvar i andra och tredje steget samt när saker ska ske --- se även koppling till det interna arbetet, dvs det Regionala Mobiliseringsarbetet. - Hur ska samarbetet med ESF-rådet se ut i utlysningsprocessen? Vem BG eller PG har dialogen med ESF?När ska utlysningsplan påbörjas och när kommer första utlysningHur jobbar vi med utlysningar och vad har BG/PG för rollVi vill ha okej på hur vi  vill jobba praktiskt – ska kicka igång i nya programperiodenVar finns otydlighet mellan PG/BG/ESF/LG
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