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Tillämpningen av EUs mål 3-program i Sverige 

Allmänt 

Det samlade programmet för mål 3-insatser i Sverige är nu godkänt av den 
svenska regeringen och av EU. Det innebär att knappt 3 miljarder kronor 
tilldelas Sverige under perioden 1995–99. 

De uppgifter som tillhör målområde 3 är att bekämpa långtidsarbetslösheten, 
att underlätta ungdomars och utslagningshotades inträde på arbetsmarkna-
den samt att främja jämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmark-
naden. Totalt beräknas 160 000 personer komma att omfattas av åtgärderna. 

EU-bidraget utgör 45 % av den totala offentliga finansieringen, resterande 
del ska finansieras nationellt. Finansieringen ska koncentreras på de vikti-
gaste behoven och så att EU:s medverkan blir tydlig. I utarbetande av projekt 
ska partnerskapsprincipen iakttas, dvs alla berörda intressenter ska finnas 
med på lika villkor i planeringen och genomförandet av programmet. 

Det samlade programdokumentet prioriterar de mest utsatta befolknings-
grupperna och deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. De projekt 
som förväntas delfinansieras med EU-bidrag ska utgå från lokala behov och 
förutsättningar. På lokal nivå kan initiativ tas till projekt från alla tänkbara 
intressenter. 

Mål 3-medlen från Europeiska socialfonden är avsedda att: 

• Slussa in ungdomar på arbetsmarknaden (29 %) 

• Bekämpa långtidsarbetslösheten (52 %) 

• Integrera dem som riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden (19 %) 
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Fyra åtgärder ingår i programmet: 

• Kompetensutveckling. Avser såväl teoretisk som praktisk utbildning. Ny-
skapandet kan ligga i att insatserna planeras och genomförs i nära sam-
verkan mellan olika lokala aktörer. 

• Vägar till sysselsättning. EU-medlen avser delfinansiering av arbets-
marknadsorienterade insatser för deltagare i datortek/aktivitetscenter. 
Huvudparten av deltagarna är ungdomar. 

• Resurser till vägledning och rådgivning. Extra personalresurser kan till-
delas för utveckling av nya metoder. 

• Nya arbetstillfällen genom utveckling av små eller medelstora företag och 
av företagarverksamhet. Projektmedel utgår för utbildning och rådgiv-
ning, i första hand för projekt som kompletterar den service som arbets-
marknadsmyndigheterna normalt ger. 

Organisation 

För genomförandet av programmet inrättas kommittéer på lokal och regional 
nivå. Medlemmarna ska företräda arbetsmarknadens parter, näringsliv, 
kommuner m fl. Kommittén på lokal nivå ska hjälpa till att utarbeta och 
övervaka projekt som startas. 

På central nivå inrättas en gemensam övervakningskommitté för Mål 3 med 
representanter för EU-kommissionen, arbetsmarknadsdepartementet, ar-
betsmarknadens parter m fl. I övervakningskommittén ingår Kommunför-
bundet. AMS utgör sekretariat för övervakningskommittén. 

Ansökan 

Ansökan om projektförslag lämnas till länsarbetsnämnden. Urval av projekt-
förslag görs med stöd av den regionala kommittén. 

Tillvägagångssätt för urval av projekt 

Övervakningskommittén är ansvarig för upprättandet av kriterier för urval 
av projekt för att garantera att de bästa projekten väljs ut. Samtliga projekt 
måste uppfylla följande allmänna kriterier: 

• Projektets syfte ska motsvara målen för de fastlagda prioriteringarna. 

• Den verksamhet som ingår i projektet ska stämma med en av de angivna 
åtgärderna. 

• All verksamhet ska bidra till att uppfylla de behov som påvisats såväl på 
den lokala arbetsmarknaden som hos enskilda. 

• Projekten ska komplettera befintliga lokala åtgärder 

• Projekten ska vara prisvärda. 

De lokala projekt som väljs ska inriktas på de befolkningsgrupper som har de 
största svårigheterna vid integration eller reintegration. Projekt som innebär 
utveckling av nya metoder och sätt att samarbeta kommer att prioriteras. 
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Kommunförbundets bedömning och kommentar 

I det fastlagda dokumentet betonas vikten av att projekten är baserade på 
lokala förhållanden och lokalt samarbete. Det innebär att avvikelser kan gö-
ras lokalt i den fördelning av medlen som gjorts på målgrupper. Part-
nerskapsprincipen ger kommunerna stora möjligheter att påverka vilka pro-
jekt som ska väljas ut. Ofta har de kommunala företrädarna en god kunskap 
om behoven i de aktuella målgrupperna.  

I Sverige har staten huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Staten ska 
därför normalt svara för den nationella finansieringen. I vissa fall kan kom-
munerna utifrån kommunala skäl välja att vara delfinansiär. Men huvud-
inriktningen bör vara att länsarbetsnämnd eller arbetsförmedling är huvud-
ansvarig för de ytterligare medel som behövs för att driva projekten. 

För ytterligare information eller synpunkter kan kontakt tas med Leif 
Klingensjö tfn 08-772 43 28 eller Christer Nyqvist tfn 08-772 43 35 
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Anita Sundin 

       Leif Klingensjö  
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