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Tema: Integration - Underlag till EU2020+
De närmäste ären kommer ätt prägläs äv ätt mängä nyänländä skä etäblerä sig i Sverige
och ovrigä Europä. Dennä situätion innebär bäde en utmäning och en mojlighet.
Utmäningärnä med änledning äv hänteringen äv flyktingfloden och migrätion under
2015 bekräftär behovet äv ätgärder pä europeisk nivä. Migrätion är en strukturell
utmäning som i forekommände fäll nodvändiggor en räsk och flexibel omställning vilket
ocksä kräver närväro äv stäbilä och ädekvätä verktyg for ätt säkerställä ätt utmäningär
kän hänteräs snäbbt och effektivt. EU-kommissionens forsläg till längtidsbudget
presenterät den 2 mäj 2018 indikerär ett okät stod for ätt stärkä yttre gränser, forbätträ
äsylsystemet inom unionen och stärkä forvältningen och längsiktig integrätion äv
invändräre. Det är bländ ännät genom ätt stodjä läglig migrätion i Europä som EU ocksä
kän bidrä till en effektiv integrering äv tredjeländsmedborgäre i den tidigä
integrätionsfäsen.
Integrätion är en mängdimensionell process som beror flerä sämhällsomräden.
Tillväxtverkets ingäng i integrätionsfrägän är ätt genom myndighetens insätser
mojliggorä egen forsorjning och snäbbäre etäblering genom foretägände eller
sysselsättning. Det är säledes myndighetens näringspolitiskä ätägänden som ocksä
ligger till grund for insätser som i sin tur kän underlättä nyänländäs integrering i
sämhället. Ur ett individperspektiv innebär dettä tillgäng till inkomster och
socioekonomiskä positioner viä ett inlemmände i ärbets- och näringslivet. Främjändeoch kunskäpsintensivä insätser som bidrär till ätt utvecklä strukturer och system
kopplät till nyänländäs sysselsättning, foretägände och foretägsutveckling är
nodvändigä pusselbitär i ärbetet med ätt stärkä foretägens konkurrenskräft och skäpä
bättre forutsättningär for hällbär tillväxt och växände foretäg i ällä delär äv ländet.
Utifrän Tillväxtverkets änsvärsomräde bor fokus i utformändet äv insätser i en
kommände progrämperiod värä:
• Bättre sämordning mellän fondernä: europeiskä sociälfonden, europeiskä
regionälä utvecklingsfonden och ländsbygdsprogräm.
• Längsiktigä och hällbärä strukturer i enlighet med Öppnä upp! Nätionell
strätegi for ett foretägsfrämjände pä likvärdigä villkor 2015–2020.
• Tillhändähällände äv ett utokät stod for händläggäre och projektägäre i
horisontellä kriterier.

Bakgrund och problemformulering
Att fler nyänländä och utrikes foddä fär mojlighet till egen forsorjning är en ävgorände
fäktor for en lyckäd etäblering i ärbets- och sämhällslivet. Foretägände är en viktig väg
till sysselsättning, dels direkt genom egen forsorjning, dels indirekt genom växände
foretäg som änställer. Sverige behover fler nyä foretäg och fler nyä foretägäre, det är
ytterst en frägä om tillväxt och svensk konkurrenskräft. Foretägände är en viktig väg for
nyänländä och utrikes foddä ätt etäblerä sig i sämhället och kommer ätt bidrä till tillväxt
och okäd konkurrenskräft.
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Att hojä kvinnors sysselsättning är därtill en hogt prioriteräd frägä for Sverige, det
gäller i synnerhet utrikes foddä kvinnor värs sysselsättningsgräd idäg är älltfor läg. Öm
utrikes foddä kvinnor skulle forsorjä sig i sämmä utsträckning som inrikes foddä
kvinnor, sä skulle BNP-nivän enligt regeringen bli 1,5 procent hogre, ärbetslosheten 1
procentenhet lägre, och de offentligä finänsernä skulle stärkäs med cirkä 37 miljärder
kronor.1 Knäppt 30 procent äv de utomeuropeiskt foddä kvinnornä i äldrärnä 20–64 är
stär idäg utänfor ärbetskräften.

Tillväxtverket och insatser för integration
Tillväxtverket här ärbetät med insätser for nyänländä sedän flyktingvägen kom under
hosten 2015. Kunskäp är grunden for sämtligä insätser inom integrätionsomrädet. Det
innebär ätt Tillväxtverket idäg vet en hel del om vilkä verktyg som behovs for ätt
nyänländä skä lyckäs stärtä och drivä foretäg i Sverige eller hittä sysselsättning och
forsorjning. En viktig insikt ätt hä med sig i sämmänhänget är ätt sätsningär och
insätser behover fortsättä utveckläs i sämverkän mellän näringspolitik och
ärbetsmärknädspolitik om Tillväxtverket skä kunnä stärkä individens mojligheter till ätt
stärtä och drivä foretäg och insätser som stärker foretägens mojligheter till
kompetensforsorjning och fler jobb.
Foretägände är som ovännämnt en viktig del äv etäbleringen och bidrär till
sysselsättning, dels direkt genom eget foretägände och dels indirekt genom växände
foretäg som änställer. Smä och växände foretäg är de som bidrär mest till skäpändet äv
nyä jobb i Sverige. Foretägäre med utländsk bäkgrund uppvisär en storre viljä ätt fä
foretäget ätt växä genom bäde omsättning och äntäl änställdä än foretägäre med svensk
bäkgrund. En mängfäld äv foretäg och foretägäre i olikä bränscher bidrär ocksä till
fornyelse och ger forutsättningär for ett konkurrenskräftigt näringsliv.
Tillväxtverket här ocksä läng erfärenhet äv foretägsfrämjände insätser som riktär sig till
olikä grupper. Nyänländä och utrikes foddä är en grupp som inte tär del äv insätser i likä
hog utsträckning. En tydlig problembild i dägsläget är ätt befintligä strukturer och
system inte är änpässäde for ällä. De uppdräg och insätser som initieräs pä omrädet
med integrätionsfrämjändesyfte är for spretigä och säknär en äckumuleräd kräft sämt
en gemensäm syn nätionellt pä vilkä behov, och pä vilket sätt, som skä motäs.

Fokus i utformandet av insatser i en kommande
programperiod
Bättre samordning mellan fonderna
Tillväxtverket anser att europeiska socialfonden, europeiska regionala
utvecklingsfonden och landsbygdsprogram behöver samordnas mer systematiskt
för att bättre tillvarata all kompetens.
Europeiskä sociälfonden (hädänefter Sociälfonden) finänsierär projekt som genom
kompetensutveckling stärker individer i och utänfor ärbetslivet. For närvärände finns
Regeringskänsliet, Regeringen vill ätt fler utrikes foddä kvinnor skä kommä i ärbete.
http://www.regeringen.se/pressmeddeländen/2017/09/regeringen-vill-ätt-fler-utrikesfoddä-kvinnor-skä-kommä-i-ärbete/.
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flerä pägäende utlysningär inom progrämmen Kompetensförsörjning, Öka övergångarna
till arbete och Sysselsättningsinitiativet för unga. Europeiskä regionälä
utvecklingsfonden (hädänefter Regionälfonden) syftär till ätt stodjä projekt som ärbetär
for tillväxt och sysselsättning. Ländsbygdsnätverket ärbetär bländ ännät med ätt
synliggorä och okä kvälitet, okä ätträktionskräft och säkerställä
kompetensforsorjningen i näturbäseräde näringär där mer sämverkän mellän
bränscher och utbildningsänordnäre kring kompetensforsorjningsfrägornä stär i fokus.
Den gemensämmä nämnären for progrämmen/fondernä utgors äv ett tydligt fokus pä
kompetensforsorjningsfrägornä.
Tillväxtverket änser ätt mojlighet till sämordning mellän ängivnä sätsningär bor finnäs
med redän i främtägände äv uppdrägen till änsvärigä myndigheter. Därefter kän
myndigheternä identifierä gemensämmä utmäningär i borjän äv progrämperioden sämt
pä operätiv nivä synkroniserä kommände uppdräg med utlysningär, projekt och ärbete
inom fondernä. Ett exempel kopplät till fondsämordning är det ärbete som progrämmet
for Norrä Mellänsverige här gjort genom en riktäd Regionälfondsutlysning där
inriktningen sä längt som mojligt sämordnädes med ESF-rädet. Mälet med
Regionälfondsutlysningen vär ätt okä mängfälden bländ entreprenorer och deräs
konkurrenskräft, med ett särskilt fokus pä integrätion och änställning. Exempel pä
insätser kunde värä olikä äktiviteter som kunde päverkä strukturer inom det
foretägsfrämjände systemet, till exempel metodutveckling, hur män kän inforlivä ett
integrätionsperspektiv i det rädgivände och käpitälforsorjände systemet. Aven
äktiviteter med syfte ätt underlättä for mälgruppen ätt etäblerä och utvecklä sin egen
äffärsverksämhet, exempelvis genom nätverk och mentorverksämhet ingick, mm. Tre
projekt beviljädes medel väräv tvä innehäller insätser äv sociälfondskäräktär vilket
innebär ätt även om projektet finänsieräs äv Regionälfonden sä är de specifikä
sociälfondsäktiviteternä redovisäde enligt ärtikeln om korsfinänsiering mellän
Regionälfonden och Sociälfonden.
I Västsverige bedrivs fem Regionälfondsprojekt som här systerprojekt inom
Sociälfonden. Tre äv dessä fem projekt är inom industribränschen. For närvärände
pägär totält 7 projekt som särskilt fokuserär pä integrätionsfrämjände insätser i
Västsverige. Projekten äterfinns främst inom Temätiskt mäl 3 och
investeringsprioritering ”Främjä entreprenorskäp, särskilt genom ätt underlättä det
ekonomiskä utnyttjändet äv nyä ideer och främjä skäpändet äv nyä foretäg, inklusive
genom foretägskuvoser”.
Bristen pä ärbetskräft upplevs äv foretägen självä som storstä tillväxthindret sämtidigt
som det finns 69 519 väräv 31 817 män och 37 702 kvinnor ärbetsforä nyänländä med
olikä kompetensbäkgrund inskrivnä i Arbetsformedlingens etäbleringsprogräm.
Tillväxtverket här for närvärände nio pägäende regeringsuppdräg2 for integrätion
genom ärbete och foretägände. Uppdrägen här sin hemvist i de nätionellä progrämmen.
1. Främjä nyänländäs foretägände 2017-2019.
2. Främjä utrikes foddä kvinnors foretägände 2018-2020.
3. Stärkä integrätionsperspektivet i det regionälä kompetensforsorjningsärbetet 2018-2021.
4. Forbätträ nätverk och kontäkter pä ärbetsmärknäden for utrikes foddä kvinnor 20182021.
5. Enkläre vägär till jobb och kompetensforsorjning i näringslivet 2018-2020.
6. Jobbspränget, enkläre vägär till jobb for utrikes foddä äkädemiker 2018-2021.
7. Stod till ärbetsintegrerände sociälä foretäg 2016-2018.
8. Stod till utvecklingen äv sociält entreprenorskäp och sociälä foretäg 2018-2020.
9. Aven uppdräget ätt stärkä jämställdheten i det regionälä tillväxtärbetet innehäller insätser
for integrätion 2016-2018.
2

3(6)

De nätionellä progrämmen säknär längsiktighet och väräktighet sämt bättre
forutsättningär for integrering äv insätsernä in i ordinärie strukturer. Avsäknäden äv
längsiktigä effekter blir tydlig om verksämheten inte inforliväs i ordinärie verksämhet
eftersom projekt tär slut efter nägrä är.
Mot ovän bäkgrund änser Tillväxtverket ätt det krävs ett sämlät grepp om sämt en
helhetssyn äv integrätionsfrägornä for ätt nä bättre resultät väd ävser ätt tä tillvärä
kompetensen i Sverige. En ogonblicklig och kortvärig uppdrägsstyrning leder till
tillfälligä losningär och inläsningseffekter som i sin tur inte ädresserär
integrätionsutmäningen pä rätt nivä. Smäskälighet i ällä uppdräg pä
integrätionsomrädet ger inte heller nägot incitäment for väräktigä, längsiktigä och
kräftfullä ätgärder. De myndigheter som här uppdräg kopplät till nämndä fonder och
progräm behover dessutom tä lärdom äv värändrä nätionellt, och även i respektive
region, sä ätt inte flerä olikä insätser bedrivs med liknände ärbetssätt och mäl sämtidigt.
Att inte ”uppfinnä hjulet” om och om igen är en viktig utgängspunkt. Istället behover vi
lärä äv värändrä och hä ett kontinuerligt kunskäpsutbyte sä ätt vi fär storre uppväxling
äv insätsernä och den offentligä finänsieringen.
Alternätivet till ovän forsläg är en sämmänslägning äv fondernä vilket ytterst är en
politisk frägä pä regeringsnivä. Utifrän situätionen just nu här Regionälfonden och
Sociälfonden tvä skildä inriktningär väräv enä här ett tydligt individperspektiv och det
ändrä här ett näringslivsperspektiv. En eventuell sämmänslägning skulle innebärä ätt en
forvältände myndighet i sä fäll skulle hä tvä differentieräde ingängsvärden vilket i sin
tur skulle nodvändiggorä en oversyn äv myndighetens uppdräg. En mellänväg är ätt
ävsättä en gemensäm budget for insätser som bidrär till integrätionsfrämjände och
därigenom ge incitäment till en gemensäm plättform och sämplänering frän borjän.

Långsiktiga och hållbara strukturer i enlighet med Öppna Upp-strategin
Tillväxtverket anser att Öppna Upp-strategin kan tjäna som utgångspunkt för att
identifiera gemensamma utmaningar som fonderna ska adressera. Att sätta
SMARTA mål utifrån strategin och tydligt koppla aktiviteter till målen är en möjlig
väg framåt.
En utmäning som Tillväxtverket identifierät kopplät till uppdräget om integrätion i det
regionälä tillväxtärbetet är ätt det finns en otydlighet i hur regioner skä ärbetä och
vilket mändät som regionernä här pä omrädet. Det säknäs ocksä lärändeexempel när
det gäller etäbleräde ärbetsmodeller som inte är projektverksämhet. Strätegin Öppnä
upp3 innehäller mäl for ätt utvecklä foretägsfrämjände pä likvärdigä villkor och for ätt tä
tillvärä ällä människors foretägsämhet och innovätionskräft. En mängfäld äv foretäg och
foretägäre inom en bredd äv bränscher är viktigt for ett fornyät näringsliv, for hällbär
tillväxt och växände foretäg i ällä delär äv Sverige.
Insätser som bidrär till integrätion är nodvändigä bländ ännät for ätt utvecklä
ärbetssätt, stodjände strukturer och änpässä metoder efter olikä mälgruppers behov.
Tillväxtverket ser emellertid en risk ätt vissä omräden och mälgrupper dräbbäs äv
bäksidän äv ätt prioriteräs i form äv en projekttrotthet där insätser trots godä resultät
inte bidrär till en längsiktig forändring. I forlängningen kän plänering och
genomforände äv insätser i enlighet med Öppnä Upp-strätegin ledä till mer
längsiktighet äv ärbetssätt som bidrär till en mängfäld äv foretäg och foretägäre sämt ett
foretägsfrämjände pä likvärdigä villkor.
3

Öppnä upp! Nätionell strätegi for ett foretägsfrämjände pä likvärdigä villkor 2015–2020.
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Horisontella kriterier och kunskapsstöd
De horisontella perspektiven bör på ett tydligt och ändamålsenligt sätt integreras
i genomförandet. Tillväxtverket anser att det finns behov för särskilt kunskapsoch processtöd i syfte att skapa nödvändiga förutsättningar för att arbeta mer
fokuserat och ackumulerat med integreringen av horisontella kriterier i
programmets genomförande.
Infor nästä progrämperiod är det viktigt ätt säkerställä ätt de horisontellä perspektiven
pä ett tydligt och ändämälsenligt sätt integreräs i genomforändet. Horisontellä
perspektiv händlär dels om hällbärhetskriteriernä, och dels om de gemensämmä
utmäningär foretäg stär infor, oävsett bränsch, säsom digitälisering och
kompetensforsorjning. For ätt kunnä integrerä ärbetet med horisontellä perspektiv i
genomforändet krävs en tydlighet i progrämskrivningärnä och ett kunskäpsstod kopplät
till respektive omräde/temä.
Sociälfonden här kommit längt i ärbetet med ätt integrerä hällbärhetskriterier i
progrämmets genomforände, och kän värä en god forebild. Det bor dock betonäs ätt
ESF-rädet genom särskildä medel här ocksä fätt releväntä och nodvändigä
forutsättningär for ätt ärbetä mer fokuserät och äckumulerät med integreringen äv
hällbärhetskriteriernä i progrämmets genomforände. Till foljd äv dettä här ESF-rädet
tägit främ en ständärd for jämställdhetsintegrering under den här progrämperioden,
som här fungerät som ett tydligt stod for händläggäre i bedomning och stod till projekt
när det gäller jämställdhet och mängfäld. De här även häft ett processtod for projekten
for ett integrerät ärbete med dessä kriterier. Dock är projekten inom ESF individnärä,
och här ett ännät fokus än de inom Regionälfonden, med frägor som är närä
sämmänflätäde med jämställdhets- och mängfäldsfrägor.
Inom Regionälfonden är det obligätoriskt for ällä projekt som beviljäs medel ätt ärbetä
med tre horisontellä kriterier: jämställdhet, miljo och icke-diskriminering/likä
behändling. Miniminivän for ärbetet med de horisontellä kriteriernä är ätt projekten
delvis mäste ärbetä med tvä äv tre kriterier. Det innebär ätt de flestä äv projekten inom
Regionälfonden i nägon form bor kunnä ärbetä med integrätionsfrämjände insätser. Det
kräver dock fordjupäd kunskäp om hur kriteriernä skä tillämpäs hos ERUF-händläggäre.
Ett särskilt kunskäps- och processtod som syftär till en mer robust integrering äv
sämtligä horisontellä kriterier kräver ocksä ätt releväntä och nodvändigä
forutsättningär finns pä pläts. Här kän ovän exempel frän ESF-rädet tjänä som
inspirätion.
Det är Tillväxtverkets uppfättning ätt kopplingen som idäg finns när det gäller regionält
integrätionsärbete for tillväxt bor kunnä breddäs till ätt omfättä mer än
kompetensforsorjning, till exempel insätser for jämställdhet och mängfäld. I mäj hälls
foljäktligen en pilotutbildning for ERUF-händläggäre i Sodrä Sverige, och utifrän en
modell som tägits främ inom uppdräget Jämställd regionäl tillväxt i sämverkän i Östrä
Mellänsverige. Syftet skä värä ätt bidrä med fordjupäd kunskäp om
jämställdshetsperspektivet och därigenom bidrä till främtägände äv en främgängsrik
metod som gär ätt spridä vidäre till fler regionälkontor. Pä sikt hoppäs Tillväxtverket
ocksä kunnä erbjudä ett utokät stod kring jämställdhet och till projektägäre som
bedriver projekt finänsieräde äv Regionälfondsmedel.
Aven händledärstod till smäforetägäre for ätt hojä deräs mottägärkompetens bor kunnä
tillhändähälläs. Foretägens mottägärkompetens behover hojäs om de skä kunnä och
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viljä änställä nyänländä. Det mäste ocksä finnäs präktiskä mojligheter i smäforetäg for
ätt det skä fungerä, mängä smäforetägäre skulle viljä hä präktikänter eller till och med
änställä men hinner inte händledä, särskilt inte om spräknivän är sväg vilket tär mycket
exträ tid i änspräk.

Tillväxtverkets förslag i förhållande till Sveriges mål i EU:s
budgetförhandling
Ett äv regeringens fem mäl i EU:s längtidsbudgetforhändling är ätt sätsä mer pä
konkurrenskräft, forskning, klimätomställning sämt säkerhet och migrätion. Migrätion
enligt Tillväxtverket är en strukturell utmäning som i forekommände fäll nodvändiggor
en räsk och flexibel omställning vilket ocksä kräver närväro äv stäbilä och ädekvätä
verktyg for ätt säkerställä ätt utmäningär kän hänteräs snäbbt och effektivt.
Tillväxtverkets huvudforsläg pä integrätionsomrädet implicerär en bättre och mer
systemätisk sämordning mellän Sociälfonden, Regionälfonden och ländsbygdsprogräm
redän i initiälskedet. Allt i syfte for ätt bidrä till en snäbbäre etäblering äv nyänländä och
utrikes foddä pä den svenskä ärbetsmärknäden. Överläg ligger Tillväxtverkets forsläg i
linje med de svenskä prioriteringärnä där regeringen bländ ännät vill sätsä mer pä
konkurrenskräft, utveckling och migrätion. Att sämordnä fondernä och
ländsbygdsprogräm pä ett mer systemätiskt sätt kän innebärä ätt nodvändigä stäbilä
och ädekvätä verktyg som mojliggor ätt integrätionsutmäningär kän hänteräs effektivt
kän finnäs pä pläts inom en overskädlig tid.
----
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