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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 

av den 8.8.2022 

om godkännande av programmet ”Nationellt program för Europeiska Socialfonden+ 

2021 - 2027” för stöd från Europeiska socialfonden Plus inom målet Investering för 

tillväxt och sysselsättning  i Sverige 

 

CCI 2021SE05SFPR001 

(ENDAST DEN SVENSKA TEXTEN ÄR GILTIG) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 

2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden Plus, Sammanhållningsfonden, Fonden för en 

rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella 

regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet 

samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik1, särskilt 

artikel 23.4, och 

av följande skäl: 

(1) Den 1 mars 2022 lämnade Sverige via kommissionens system för elektroniskt 

datautbyte in programmet ”Nationellt program för Europeiska Socialfonden+ 2021 - 

2027” för stöd från Europeiska socialfonden+ (ESF+) inom målet Investering för 

tillväxt och sysselsättning i Sverige. 

(2) Programmet har upprättats av Sverige i samarbete med de partner som avses i 

artikel 8.1 i förordning (EU) 2021/1060. 

(3) Programmet innehåller alla de delar som avses i artikel 22.3 i förordning (EU) 

2021/1060 och har utarbetats enligt mallen i bilaga V till förordning (EU) 2021/1060. 

(4) I enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) 2021/1060 programmet anges Sveriges 

bedömning av uppfyllandet av de övergripande nödvändiga villkoren och de tematiska 

nödvändiga villkoren som är kopplade till de valda specifika målen för detta program 

är uppfyllda.  

 

(5) I enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2021/1060 har kommissionen bedömt  

programmet och framförde synpunkter i enlighet med artikel 23.2 den 26 april 2022. 

Sverige försåg kommissionen med kompletterande uppgifter den 5 juli 2022 och 

lämnade in det ändrade programmet den 5 juli 2022. 

(6) Kommissionen har dragit slutsatsen att programmet överensstämmer med förordning 

(EU) 2021/1060 och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057, 

är förenligt med partnerskapsöverenskommelsen med Sverige och tar hänsyn till 

                                                 
1 EUT L 231, 30.6.2021, s. 159. 
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relevanta landsspecifika rekommendationer, relevanta utmaningar som fastställts i den 

integrerade nationella energi- och klimatplanen och principerna i den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter. 

(7) I enlighet med artikel 86.1 första stycket i förordning (EU) 2021/1060 utgör detta 

beslut ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.1 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10462. Det är ändå 

nödvändigt att ange de delar som krävs för att göra budgetåtagandena för programmet 

i detta beslut. 

(8) I enlighet med artikel 112.1 och 112.2 i förordning (EU) 2021/1060 är det nödvändigt 

att för varje prioritering fastställa medfinansieringsgraden och det maximala 

stödbeloppet från fonderna. Det är också nödvändigt att ange om 

medfinansieringsgraden för prioriteringen ska tillämpas på det totala bidraget, 

inklusive offentliga och privata bidrag, eller det offentliga bidraget. För prioriteringar 

som berör mer än en regionkategori bör man också fastställa medfinansieringsgraden 

per regionkategori. 

(9) Detta beslut påverkar inte kommissionens ståndpunkt i fråga om huruvida en insats 

som får stöd genom ett program följer de regler för statligt stöd som är tillämpliga då 

stödet beviljades. 

(10) Programmet bör därför antas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

Programmet ”Nationellt program för Europeiska Socialfonden+ 2021 - 2027” för stöd från 

ESF+ inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning i Sverige för perioden 1 januari 

2021 – 31 december 2027, som lämnades in i slutlig version den 5 juli 2022, godkänns 

härmed. 

Artikel 2 

1. Det maximala stödbeloppet från ESF+ och, i tillämpliga fall, för varje regionkategori 

för hela programperioden och per år, har fastställts i bilaga I. 

2. Det maximala stödbeloppet för programmet är fastställt till 706 698 560 euro och ska 

finansieras från följande specifika budgetrubriker i Europeiska unionens allmänna 

budget för 2022: 

07 02 01.02: 72 698 302 euro (ESF+ – Övergångsregioner). 

07 02 01.03: 587 871 974 euro (ESF+ – Mer utvecklade regioner). 

07 02 01.04: 46 128 284 euro (ESF+ – Tilläggsanslag för de yttersta randområdena 

och glesbefolkade regioner). 

3. Medfinansieringsgraden för varje prioritering per regionkategori anges i bilaga II 

Medfinansieringsgraden för varje prioritering ska tillämpas på det totala bidraget, 

inklusive offentliga och privata bidrag.  

                                                 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella 

regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 

1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 

223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 

Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Artikel 3 

Alla nödvändiga villkor för programmet är uppfyllda. 

Artikel 4 

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige. 

Utfärdat i Bryssel den 8.8.2022 

 På kommissionens vägnar 

 Věra JOUROVÁ 

 Vice ordförande 

 

 


