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Kommentarer (2022-08-04) till prognosen över beslut och 
utbetalningar för Socialfonden plus 2021–2027 den 29e juli 
2022 
 

Prognosen görs med grund i de ramar och villkor för anslag och bemyndiganden som ges i regleringsbrevet 
för Svenska ESF-rådet. Ingen förändring jämfört med föregående prognos. 

Utgifter 
Prognosen är baserad på finansplan. Total ram för ESF-stöd beräknas till 7 794 miljoner kronor. EU-medel 
(Ap.1) växelkurs 9,30 per euro minus TA-medel uppgår till ca. 6 319,5 miljoner. Nationell medfinansiering 
(Ap.2) räknas preliminärt till ca. 1 475 millioner efter avräkning av medfinansiering till SFP. Fördelning av 
utgifter över åren utgår från förväntad inteckning av medel under 2022 och resterande medel fördelas per 
år inklusive ca 15% överinteckning för att täcka återflöde i avslutade projekt.  

Utlysta medel inklusive planerade utlysningar för 2022 uppgår till ca. 1 300 miljoner kronor.  Förväntad 
inteckning 1 055 miljoner kronor under förutsättning att beslutade projekt blir ca. 80% av utlysta medel.  

Inga infriade åtaganden planeras under 2022 på grund av att startdatum för projekt enligt utlysningar börjar 
2023 eller i ett fall 1 december 2022. Därför medel flyttas från 2022 till 2023 i prognosen. För år 2023–2025 
har föredelningen preliminärt med 6 procent under det år åtagandet gjorts, 35 procent året efter beslut, 35 
procent året därefter och återstoden (24procent) det fjärde året efter beslut. 

Inkomster 
Inget att rapportera ännu då programmet inte kommit igång 

Medfinansiering 
Inget att rapportera ännu då programmet inte kommit igång 

Återkrav 
Inget att rapportera ännu då programmet inte kommit igång 
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