
Punkter

• Genomförandet presenteras senare av Joacim Rova Grevstig

• Vad gäller för nästa Övervakningskommitté - inte denna

• Valutaomräkning 

• React-EU

• ESF+

• EaSI – Employment and Social Innovation

• Brexit Adjustment Reserve (BAR)

• OLAF - Europeiska byrån för bedrägeribekämpning



Vad gäller för nästa Övervaknings-

kommitté

• Handlingsplaner

• Fördelningsmodell för medel till regionerna

• Kommunikation, utvärdering, urvalskriterier och 

andra aspekter av genomförandet som framgår av den 

fondgemensamma förordningen (EU) 2021/1060



Valutaomräkning

• Regeringens budgetproposition 2021/22:1 
Utgiftsområde 14

• Från 9.30 kronor per Euro till 10 kronor per Euro

• Cirka 780 miljoner ytterligare plus medfinansiering

• Kort tid kvar av programperioden (april 2023)

• Ev. förprojekteringar och uppskalning av projekt

• Påverkar genomförandet i SEK och Euro



ESF+

• Inte klart när vi kan börja lysa ut medel

• Påverkas inte av den valutakurs som föreslås

• Våra förberedelser är i princip klara till årsskiftet –

ett förvaltnings- och kontrollsystem

• Samtidigt; en kontinuerlig utveckling under perioden



React-EU

• Arbetsförmedlingen har påbörjat sitt genomförande

• 23 ansökningar om drygt 200 mnkr av 450 mnkr

• Beredning pågår med planerat beslut den 2 november

• Dialog med ordföranden i Strukturfondspartnerskapen 
i morgon

• Ny utlysning – ännu inget fastställt datum

• Mer medel utifrån valutaomräkningen



EaSI – Employment and Social Innovation

• EaSI förvaltas indirekt av Kommissionen – del av 
förordningen för ESF+

• En Contact Point ska finnas i varje medlemsland för att 
informera om fonden, stödja i kontakter med 
Kommissionen med mera

• Uppdrag från Regeringen

• Ansökan skickad till Kommissionen

• Beslut av Kommissionen kring årsskiftet



Brexit Adjustment Reserve (BAR)

• Ersätta kostnader som uppstått på grund av Brexit

• Under Näringsdepartementet

• Pågår till 2024

• Kostnader från 2020

• En ny enhet inrättas vid Svenska ESF-rådet



OLAF – Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning

• Granskning genomförd av upphandlat stöd inom 

horisontella principer

• Slutsats 

• inga åtgärder

• ingen belastning på EU-budgeten på felaktiga grunder


