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Medel inom EU:s strukturfond mål 3 

Allmänt 

I fördraget mellan EU och Sverige har anvisats en medelsram på ca 2,5 
mdr/år från EU:s samtliga strukturfonder under perioden 1995-1999. 

Den svenska regeringen avser att, senast den 1 april, till EU-kommissionen 
överlämna ett samlat program för hur strukturfondsmedlen, tillsammans 
med den nationella medfinansieringen som krävs, bör användas. Slutliga 
beslut om fördelning på olika målområden fattas av EU-kommissionen. 

Mål 3 

Syftet med mål 3 är att programmet ska innehålla åtgärder som är avsedda 
att bekämpa långtidsarbetslöshet och underlätta för ungdomar och svaga 
grupper, som riskerar utslagning, att komma in på arbetsmarknaden. 

Målgrupperna för åtgärderna är långtidsarbetslösa (>12 månader), 
arbetshandikappade, ungdomar och utomnordiska medborgare. Kvinnornas 
situation på arbetsmarknaden ska särskilt beaktas. 

Åtgärderna, som kan vara rikstäckande, ska vara inriktade på att finna nya 
lösningar i fråga om användning av informationsteknik, arbetsorganisation, 
arbetstider m.m. 

Totalt finns ca 650 mkr/år för mål 3 området. Dessa medel utgör 25–50 
procent av den totala finansieringen, vilket innebär att resterande 50–75 
procent ska finansieras med nationella offentliga medel. 

I de kommuner som omfattas av mål 6 utgår inga medel från mål 3 området.  
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Organisation 

Arbetet med framtagande av programförslag sker inom AMS. För 
utarbetandet av programförslag och annat förberedelsearbete har olika 
referensgrupper tillsatts. 

I övrigt ska, i möjligaste mån, ordinarie organisation utnyttjas. Det blir 
länsarbetsnämndernas uppgift att svara för lokala samordningen av arbetet 
med mål 3. I huvudsak ska samarbete och diskussioner om hur medlen ska 
utnyttjas ske i de rådgivande nämnderna vid AMS och länsarbetsnämnderna. 
Därefter ska länsarbetsnämnderna, i samverkan med Af/Ami och andra, ta 
fram detaljerade förslag på hur de olika programmen kan appliceras i länen. 

Medelsfördelning 

AMS preliminära utgångspunkt är att ordinarie fördelningsmodell bör 
användas vid fördelning av medel. Medel kommer att finnas tillgängliga för 
program och projekt som genomförs med början 1 juli 1995. 

Programområdesförslag inom ramen för mål 3 

Följande fem projektområden har preliminärt diskuterats med 
Arbetsmarknadsdepartementet. Områdena kan komma att förändras under 
den vidare handläggningen, därför redovisas de endast översiktligt. Tanken 
bakom projekten är att de ska vara av ”spjutsspetskaraktär”. 

1. Storstadsprojekt med uppgift att stärka invandrarnas kompetens och 
ställning på arbetsmarknaden. 

2. Verksamheten med unga handikappade och användningen av ny teknik. 

3. Fortsatt arbete med och utveckling av SVEA-projektet. 

4. Utveckling av arbetet med långtidsarbetslösa i syfte att motivera och 
stimulera lokala initiativ. 

5. Uppbyggnad och vidareutveckling av datortek. I första hand bör 
verksamheten inriktas på ungdomar. 

Samtliga projekt utom storstadsprojektet kan vara rikstäckande. 

Kommunförbundets bedömning och kommentarer 

Arbetet med att diskutera användningen av medlen inom mål 3 har kommit 
igång under senare delen av januari 1995. Denna information får därför ses 
som en första information omkring medlen. 

Det är trots allt viktigt att kommunerna redan nu startar överläggningar med 
Länsarbetsnämnd och andra arbetsmarknadsmyndigheter om hur medlen på 
bästa sätt kan användas. En inventering av idéer och lokala projekt bör 
såledeles redan nu starta. Detta arbete kan ske på olika sätt men samarbetet 
med Länsarbetsnämnden är viktigt. 
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Svenska Kommunförbundet planerar att när större klarhet finns om medlens 
omfattning och användningsområde återkomma med mer information på 
olika sätt. Bland annat planeras en eller flera informationsträffar. 

För ytterligare information eller synpunkter kan kontakt tas med Leif 
Klingensjö tfn 08-772 43 28 eller Christer Nykvist tfn 08-772 43 35. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Vård och Omsorg 

 

 

Lennart Jonasson 

       Leif Klingensjö  
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