
Ett nyhetsbrev från Flyktingfonden och Återvändandefonden Nummer 6, sept 2008 

Ansökningsomgång pågår till 15 oktober 
om medfinansiering från 2009 års fondpengar 
 
Fram till den 15 oktober är det fritt fram för asylverksamhetens och kom-
munmottagandets alla utvecklingsinriktade krafter att söka medfinansiering 
från Europeiska flyktingfonden III och/eller Europeiska återvändandefonden. 
Det är 2009 års pengar som redan nu utlyses för att projekten ska kunna 
komma igång med sitt utvecklingsarbete så tidigt som möjligt nästa år. 
 
 
Europeiska Flyktingfonden III och Återvändandefon-
den är nu på väg in i sitt andra år och med utlysning-
en till 15 oktober har fonderna också kommit in i 
"normala gängor", med ansökningsperiod på hösten.  
 
Med utlysningen av fonderna inbjuds alla intressen-
ter, som har utvecklingsidéer, att vara med och 
genomföra fondernas program. Utvecklingsidéerna 
kan gälla allt från asylverksamheten, uttagningen av 
kvotflyktingar för vidarebosättning i Sverige till hur 
introduktionen av kommunmottagna ska kunna för-
bättras och utvecklas. Även goda idéer, som rör ut-
värdering och övervakning av asylpolitiken, kan få 
medfinansiering från Flyktingfonden.  
 
De som istället har utvecklingsidéer som berör asyl-
sökande, som återvänder efter avslagsbeslut, eller 
personer med permanent uppehållstillstånd som åter-
vandrar frivilligt, kan söka stöd från Återvändande-
fonden. 
 
Stort flyktingmottagande de gångna åren  
ger Sverige störst andel fondmedel 2009 
2008 var ett startår, när utlysningen måste göras på 
våren samma år. Då stod ca 110 miljoner kronor till 
förfogande för utvecklingsprojekt inom Flyktingfon-
dens område och drygt 15 miljoner inom Återvän-
dandefondens revir. För 2009 kan Återvändandefon-
den få disponera drygt 13 miljoner för sin verksamhet 
medan det ännu inte är helt klart hur mycket, som 
Flyktingfonden kommer att kunna ta i anspråk för 
medfinansiering av projekt. 
 
Eftersom Sverige under de senaste tre åren tagit emot 
många asylsökande och beviljat många uppehållstill-
stånd samtidigt som vi har den största mottagningen 
av kvotflyktingar bland EU-länderna, är det en för-
hållandevis stor andel av Europeiska flyktingfonden 

som kan tillfalla Sverige, nästan 17 procent. Det är 
mer än vad något annat medlemsland får. 
 
Alla ansökningsblanketter finns på hemsidan 
Alla blanketter, som behövs för att göra en ansökan 
om medfinansiering från någon av de två fonderna, 
finns att hämta på www.migrationsverket.se. Där 
finns också den digra Fondhjälpredan där det finns 
svar på de flesta frågor som gäller reglerna och hur de 
olika ansökningshandlingarna ska fyllas i. 
 
 

 
 
Lagom tills höstlöven börjar falla är det dags att 
räfsa ihop alla ansökningshandlingar från 
www.migrationsverket.se och omvandla de goda 
utvecklingsidéerna till projektansökningar till Flyk-
tingfonden III eller Återvändandefonden. Senast den 
15 oktober måste ansökan vara inne. 
 

 
Fondenheten Telefon: +46 771 235 235 Nationell koordinator: 
Migrationsverket Telefax: +46 11 10 81 55 Brigitte Konrad 
 migrationsverket@migrationsverket.se Telefon: +46 10 485 99 14 
SE - 601 70 Norrköping, SWEDEN eufonder@migrationsverket.se  
 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/
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Fleråriga programmen ger exempel på  
centrala åtgärder som fonderna kan medfinansiera 
 
En snabbare asylprocess med upprätthål-
len rättssäkerhet, en konstruktiv väntetid 
med arbetsmarknadsinriktning, snabb och 
adekvat bosättning och en hög beredskap 
för kommunal mottagning – det är några 
av de nationella behov som Sverige lyft 
fram i det fleråriga programmet för Flyk-
tingfonden III. Förbättringar i omvärldsbe-

vakning, löpande rapportering, utvärdering 
och prognoser är andra behov som lyfts 
fram och man understryker hur angelget 
det är att ett EU-gemensamt asylsystem 
kommer till stånd, som bl.a. innehåller 
gemensamma vidarebosättningsprogram 
för kvotflyktingar

. 
Av de fleråriga programmen för Flyktingfonden och 
Återvändandefonden framgår vilka utvecklingsbehov 
Sverige lyft fram för de kommande åren. Där framgår 
också vilka strategiska mål som satts upp och ett 
antal exempel på centrala åtgärder, som fonderna 
gärna medfinansierar.  
  
Strategiska mål för Flyktingfonden III 
De strategiska mål som satts upp för att för att tillgo-
dose behoven som berör Flyktingfonden är: 

• Att satsa på hög kapacitet och kompetens 
hos alla som är berörda i asylprocessen både 
inom de ansvariga myndigheterna och utan-
för, exempelvis juridiska biträden, tolkar, 
gode män, företrädare för frivilligorganisa-
tioner m.fl. 

• Att se till att asylsökande förstår innebörden 
och innehållet i asylprocessen, medverkar 
aktivt i utredningen och tar ansvar för sig 
själva och sina familjer. 

• Att tidigt i asylprocessen klarlägga identite-
ten hos de asylsökande. 

 
• Att ha ett humant och värdigt asylmottagan-

de som är arbetsmarknadsinriktat redan un-
der asyltiden för att stödja både integratio-
nen för dem som får uppehållstillstånd och 
återvändandet för dem som får avslag. 

• Att förvarsverksamheten så långt som är 
möjligt liknar den öppna mottagningsverk-
samheten. 

• Att de som får uppehållstillstånd snabbt bo-
sätter sig i kommuner där det finns bostäder, 
utbildnings- och arbetsmöjligheter inom 
räckhåll och effektiva introduktionsprogram. 

• Att kontinuerligt följa kvaliteten i asylhand-
läggningen för att tidigt upptäcka och åtgär-
da eventuella avvikelser från svensk 
lag/gemenskapsregler. 

 
• Att Sveriges arbete med vidarebosättning av 

kvotuttagna i samverkan med UNHCR kän- 
netecknas av snabbhet och kvalitet och bi-
drar till en harmonisering av vidarebosätt-
ningsarbetet inom EU. 

 
Projekt som stödjer målen medfinansieras 
De strategiska mål som satts upp inryms i sin tur i de 
strategiska riktlinjer, som kommissionen lagt fast för 
fonderna. Kommissionens riktlinjer och de strategis-
ka mål, som Sverige formulerat, utgör tillsammans de 
fleråriga programmen. Projekt som bidrar till att 
förverkliga programmen kan få medfinansiering. 
 
En fingervisning om vad för slags utvecklingsarbete 
som efterlyses finns i de exempel på centrala åtgär-
der, som också redovisas i de fleråriga programmen. 
Till centrala åtgärder inom Flyktingfondens område 
hör exempelvis: 

• Att utveckla och genomföra kompetenshö-
jande insatser för olika personalkategorier 
som är berörda i asylprocessen 
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• Att utveckla informationen till de asylsö-
kande (både innehåll, form och metod) och 
skapa samsyn bland olika intressenter för att 
öka informationens trovärdighet. 

 
• Att utveckla innehållet i och genomförandet 

av den organiserade sysselsättningen under 
asyltiden och öka samverkan mellan myn-
digheter, kommuner, landsting, intresse- och 
frivilligorganisationer  i genomförandet. 

• Att hitta sätt att påverka både var de asylsö-
kande bor och var de som fått tillstånd bo-
sätter sig. 

• Att utveckla samverkan mellan alla berörda 
för att säkra tillräcklig och adekvat tillgång 
på bostäder och introduktionsplatser. 

• Att utveckla svenskundervisning, samhälls-
information, arbetsmarknadsinträde och 
barns och ungdomars introduktion inom ra-
men för skolan. 

• Förbättra uppföljnings- och prognossystem 
liksom rätts- och landinformationssystem 

 
• Göra oberoende uppföljningar av den nya 

utlänningslagen och instans-och processord-
ningen. 

• Förbättra vidarebosättningsarbetet avseende 
kvotuttagna så att det bidrar till en harmoni-
sering inom EU 

• Att utveckla informationsinsatserna gent-
emot kvotflyktingarna i samverkan mellan 
Migrationsverket, kommuner och frivillig-
organisationer samt hitta metoder för att öka 

de kvottuttagnas delaktighet i vidarebosätt-
ningsarbetet. 

 
Förbättringsbehov finns inom både frivillig 
återvandring och återvändande med tvång 
Inom Återvändandefondens område har både beho-
ven av ökade återvändandeinsatser för asylsökande 
och behoven av stöd och information till frivilliga 
återvandrare (med permanent uppehållstillstånd) lyfts 
fram.  
Behov av metodutveckling för stöd- och informa-
tionsinsatser betonas eftersom inriktningen är att i så 
stor omfattning som möjligt få till stånd självmant 
återvändande, dvs. att den av- eller utvisade återvän-
der på egen hand och utan polis- eller annan eskort. I 
arbetet med att stödja dem som måste återvända har 
behovet av samverkan mellan myndigheter och frivil-
ligorganisationer också betonats.  
Men också det tvångsmässiga återvändandet upp-
märksammas i det fleråriga programmet och behovet 
av effektivisering påpekas. 

               
Återvändandfonden har i sitt fleråriga program föl-
jande strategiska mål för de kommande åren: 

• En stabil återvändandeverksamhet med ka-
pacitet att möta förväntade ökningar i antalet 
återvändandeärenden och förmåga att bidra 
till varaktiga återvändanden. 

• Fungerande återetableringsprogram och – 
stöd med inriktning på fler länder än idag. 

• Frivilliga återvandrare med permanent up-
pehållstillstånd kan få råd och stöd hos både 
myndigheter, kommuner och frivilligorgani-
sationer  

• Nya former för återvändandeprogram och 
stöd för återvändande utvecklas och prövas 

• Landinformationssystemen innehåller upp-
daterad återvändande-
/återvandringsinformation 

• ID-uppgifter och – handlingar som är nöd-
vändiga för självmant återvändande eller för 
att genomföra avlägsnande med tvång finns 
tillgängliga tidigt under asylprocessen. 

 
Bland  exemplen på centrala åtgärder i det fleråriga 
programmet för Återvändandefonden finns bland 
mycket annat  



 
 

 

eufonder@migrationsverket.se Nummer 6, sept 2008 

4

• Förbättringar i motiveringsarbetets innehåll, 
utformning, genomförande och organisation 

• Utökad samverkan mellan frivilligorganisa-
tioner och myndigheter 

• Organisatoriska och kompetenshöjande in-
satser som leder till förbättrade rutiner och 
effektivare återvändandearbete 

• Tätare samverkan mellan de myndigheter 
som berörs av återvändandearbetet 

• Utveckling av återetableringsprogram och –
stöd avseende ”nya” länder och särskilt ut-
satta grupper. 

• Utveckla samarbete med myndigheter och 
frivilligorganisationer som bedriver utveck-
lingsarbete i återvändarnas/återvandrarnas 
hemländer. 

• Uppföljning och forskning för att utvärdera 
genomförda åtgärder 

• Utveckla återvandringsprogram för frivilliga 
återvandrare och samverkan mellan frivil-
ligorganisationer och flyktingorganisationer 
för att samla och sprida information, råd och 
stöd inför en eventuell återvandring 

• Nätverksbyggen i hemländerna för att få god 
informationsförsörjning och uppbyggnad av 
en permanent informationskanal för åter-
vandringsinformation. 

 
Du hittar programmen på Internet 
Utkasten till de fleråriga programmen hittar du på 
EU-fondernas sida på www.migrationsverket.se. I 
dem finns ännu fler exempel på centrala åtgärder som 
fonderna kan medfinansiera. 

 

 
 
Kalendarium 2008 och 2009 
Datum  Aktivitet  
30 sept  Slutrapport till EU-kommissionen för programåret 2006 
Sept-dec Kontraktsmöten med de projekt som beviljats medfinansiering efter 

vårens utlysning (2008 års medel) 
15 okt Sista ansökningsdag för medfinansiering från Flyktingfonden III eller 

Återvändandefonden (2009 års medel) 
17 och 18 nov Expertgruppen träffas för fördelning av inkomna ansökningar 
December Nationella samrådskommittén möts för att bl.a. diskutera långsiktig 

strategi för fondernas arbete. 
1 januari 
2009 

Årliga programmen för 2009 skickas till kommissionen 

10-12 mars 
2009 

Beredningsmöte med expertgruppen – beslut fattas om vilka projekt 
som fonderna tänker medfinansiera. 

Mars 2009 I mars kommer de första besluten om medfinansiering efter ansök-
ningsomgången 3 sept-15 okt 2008. 

 

http://www.migrationsverket.se/
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