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Ett nyhetsbrev fån Europeiska flyktingfonden Nummer 2, sept 2007 

Många asylsökande och kvotmottagning 
ger Sverige 110 miljoner till flyktingfonden 
Det blev rekordtilldelning av flyktingfondsmedel till Sverige när EU-kommissionen i juli 
gjorde sin preliminära fördelning av 2008 års pengar. Ca 110 miljoner kronor tilldelas 
Sverige och det innebär att Sverige kan få mest av alla berörda EU-länder eller drygt 16 
procent av de fördelade pengarna i den nya Europeiska flyktingfonden – ERF III. 
 
Bakom rekordtilldelningen av pengar till Sverige 
ligger det faktum att antalet asylsökande legat högt 
2004-2006 och att Sverige räknar med att ta emot 1 
900 kvotflyktingar varav många är kvinnor och barn. 
Att stödja utvecklingsinsatser inom området vidare-
bosättning av kvotuttagna är en nyhet i den nya flyk-
tingfonden, ERF III, och nästan hälften av de tilldela-
de pengarna genereras av kvotflyktingmottagandet. 
Sverige är det EU-land som tar emot flest kvotuttagna 
för vidarebosättning. 
 
För den andra nya EU-fonden, som startar 2008 – 
Återvändandefonden – blev pengatilldelningen blyg-
sammare. Drygt 15,6 miljoner kronor, eller 3,04 
procent av de fördelade medlen, kan emellertid ställas 
till Sveriges förfogande för utvecklingsinsatser som 
rör återvändande. 
 
Program krävs för att få pengarna 
Men miljonerna strös inte direkt och utan motpresta-
tion över Sverige. För att vi ska kunna tillgodogöra 
oss pengarna krävs först att Sverige presenterar fler-
åriga och årliga program för hur vi vill använda 
pengarna. Dessa program måste i sin tur bygga på de 
prioriteringar som Kommissionen fastställer för de 
båda fonderna. Sveriges programförslag ska därefter 
godkännas av Kommissionen innan pengarna betalas 
ut och kan användas för att medfinansiera utveck-
lingsinsatser i Sverige.  
 
Regeringen har ännu inte fattat beslut om vilken 
myndighet i Sverige, som ska förvalta de båda nya 
fonderna. Migrationsverket har emellertid fått reger-
ingens uppdrag att utarbeta förslag till fleråriga pro-
gram för Flyktingfonden och Återvändandefonden. 
 
Kommande utvecklingsbehov måste lyftas 
fram 
Arbetet med att ta fram fleråriga program för ERF III 
och Återvändandefonden inleddes i juni när ett NGO-
Forum samlades i Stockholm för att diskutera utveck- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lingsbehoven inom asylmottagnings-, introduktions-, 
återvändande- och återvandringsområdena. 

Gräns- och Integrationsfonden 
fick pengar för 2007 och 2008 
 
Även de övriga två nya fonderna, som ingår i 
EU-programmet ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar”, tilldelades medel under 
sommaren.  
 
För både Gränsfonden och Integrationsfonden 
gäller att de börjar sin verksamhet redan 2007 
och de svenska andelarna blev drygt 12 respekti-
ve närmare 11 miljoner kronor för innevarande 
år. 
 För 2008 är fördelningen preliminär – i avvaktan 
på att EU:s budget fastställs – och den innebär att 
den svenska delen av Gränsfonden kan få dispo-
nera nästan 12 miljoner 2008 medan Integra-
tionsfonden kan få drygt 13 miljoner kronor att 
arbeta med. 
 
I Sverige förvaltas Gränsfonden av Rikspolissty-
relsen. Integrationsfonden förvaltas av ESF-rådet 
som också ansvarar för den svenska delen av 
Europeiska Socialfonden. 

 
I juni var de nya EU-fonderna även en punkt på dag-
ordningen för Migrationsverkets ledningsgrupp. GD 
Dan Eliasson uppmanade då samtliga verksamhets-
chefer att bidra till arbetet med de strategiska pro-
grammen. Det gäller att urskilja och peka ut vilka 
utvecklingsbehov som finns inom de olika verksam-
hetsområdena under de kommande åren. De delar av 
utvecklingsarbetet, som kan utföras i projektform och 
gärna i samverkan mellan verket, organisationer, 
kommuner, andra myndigheter m.fl., kan sedan söka 
medfinansiering från någon av de två fonderna. 
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Många bristområden med utvecklingsbehov 
pekades ut vid 2007 års NGO-Forum 
Listan med utvecklingsområden blev lång och varierad när ett drygt 50-tal re-
presentanter för organisationer, myndigheter, kommuner m.fl. i juni samlades 
till NGO-Forum i Röda Korsets lokaler i Stockholm. UNHCR:s Stockholmskon-
tor stod för inbjudan. Målet för de två dagarnas arbete var att ge underlag för 
Sveriges fleråriga planer för de två nya EU-fonder, som inrättats från 2008, 
Flyktingfonden III och Återvändandefonden. 
 
NGO-Forum inleddes med några gemensamma punk-
ter där bl.a. Gustaf Lind – statssekreterare hos migra-
tionsminister Tobias Billström – berättade om reger-
ingens ambitioner inom migrationsområdet. Från 
UNHCR i Bryssel kom Annabelle Roig och gav 
UNHCR:s syn på de nya fonderna.  
 
Efter de gemensamma programpunkterna arbetade 
NGO-Forum vidare i sju grupper, som tog sig an 
olika delar i asylsystemet. Varje grupp presenterade 
sedan dagen därpå vilka utvecklingsområden de anser 
att de två nya fonderna bör prioritera när medfinansi-
ering beviljas. 
 
Som exempel på områden, som NGO-Forums arbets-
grupper vill se prioriterade kan nämnas: 
Inom mottagningen av asylsökande: Informationen 
till de asylsökande och bosättningsarbetet 
Inom asylprövningen: Forskning och jämförande 
studier inom migrationsrätten, utveckling av landin-
formationen och kvalitetshöjande utbildningsinsatser 
för juridiska biträden, tolkar, poliser, nämndemän 
m.fl. 
Inom återvändandearbetet: Samverkan mellan 
myndigheter och frivilligorganisationer, utveckling 
av organiserad verksamhet för återvändare och fram-
tagning av landinformation som passar återvändande. 
Inom frivillig återvandring (av personer med uppe-
hållstillstånd):Projekt där flyktinggrupperna i Sverige 
medverkar och forskning inom återvandringsområdet. 
Inom introduktionen av kommunmottagna: Sam-
verkan mellan alla myndigheter m.fl som medverkar i 
introduktionen liksom samverkan mellan frivilligor-
ganisationerna och de ansvariga myndigheterna. 
Projekt som stärker individen och utvecklar mer 
individualiserade introduktionsprogram pekades 
också ut som viktiga utvecklingsområden. 
Inom vidarebosättning: Strategiskt arbete med att 
formulera EU-gemensam vidarebosättningspolicy 
och gemensamma kriterier för medelstilldelning 
liksom forskning kring metoder för bosättning och 
introduktion av kvotuttagna. Projekt som ökar de  

 
Tusen tankar blommade under NGO-Forum på för-
sommaren när angelägna utvecklingsområden vaska-
des fram under arbetsgruppernas diskussioner. 
 
kvotuttagnas delaktighet i alla faser av vidarebosätt-
ningen bör också tillhöra de prioriterade områdena. 
Rapport från NGO-Forum på Migrationsver-
kets hemsida 
Du hittar en rapport från NGO-Forum på på Migra-
tionsverkets hemsida eller via den här länken: 
http://www.migrationsverket.se/swedish/press/dokument/ra
pport_ngoforum.pdf 
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Katarina Wåhlgren – ny  
projektsamordnare på sekretariatet 
Flyktingfondens sekretariat på Migrationsverket har 
fått förstärkning. Katarina Wåhlgren börjar som pro-
jektsamordnare den 10 september. Därmed får fonden 
en välbehövlig förstärkning, som förhoppningsvis 
också underlättar för projekten att få kontakt med 
sekretariatet. Hittills har Maria Brunnmyra varit en-
sam projektsamordnare och exakt hur de två kommer 
att fördela arbetsuppgifterna är ännu inte klart. 
Katarina har sedan 2003 arbetat på Migrationsverket 
som asylhandläggare och tillståndshandläggare. In-
nan dess har hon arbetat på Integrationsverket, i 
Mjölby kommun och på statsrådsberedningen.  
– Fondverksamheten är helt ny för mig, konstaterar 
Katarina, men däremot har jag både vana vid och 
stort nöje av att arbeta som samordnare och ser fram 
emot de nya arbetsuppgifterna. 

 
 
Katarina Wåhlgren – ett nytt ansikte och en ny röst 
på ERF-sekretariatet, som många kommer att stöta 
på. Katarina arbetar tillsammans med Maria Brunn-
myra som projektsamordnare 
 
 

49 ansökningar kom in till ERF II:s 
sista ansökningsomgång 
Eftersom det fortfarande fanns en del pengar kvar i 
den andra europeiska flyktingfonden – ERF II – ut-
lystes i juni en sista ansökningsomgång. 49 ansök-
ningar kom in till fonden varav 14 inom sakområdet 
asylmottagning och –prövning och hela 35 inom 
sakområdet integration.  
Ansökningarna bereds nu av de experter, som är 
knutna till fonden, och siktet är inställt på att börja 
fatta beslut i slutet av september.  
 
De, som inte i denna omgång beviljas medfinansie-
ring, kan möjligen trösta sig med att det kommer nya 
chanser med den nya tredje Europeiska flyktingfon-
den – ERF III och Återvändandefonden.  
 
 

 
Eftersom regeringen inte fattat beslut om vilken 
myndighet i Sverige, som ska förvalta de två fonder-
na finns ännu ingen tidplan för när den första ansök-
ningsomgången kommer att annonseras ut.  
 
Kommissionens tidplan för medlemsländernas fler-
åriga program och beskrivningar av sina förvaltnings- 
och kontrollsystem har emellertid justerats något. 
Bedömningen är nu att Kommissionen kommer att 
anta de strategiska riktlinjerna 10 oktober. Därefter 
har medlemsländerna fyra månader på sig att komma 
in med sina fleråriga program och förvaltningsbe-
skrivningar. Det innebär att de ska vara hos Kommis-
sionen senast den 10 februari 2008 men redan två 
månader tidigare vill den svenska regeringen ha för-
slagen från Migrationsverket. 

Kalendarium 2007 och början av 2008 
Datum  Aktivitet  
Slutet av sep-
tember 

Beslut om medfinansiering börjar fattas för de projektansökningar som kom in till 
ERF II vid det senaste – och sista – ansökningstillfället i juni 

30 september Sverige (och andra medlemsländer) lämnar slutrapport för verksamhetsåret 2005 
för ERF II  

10 oktober Kommissionen antar strategiska riktlinjer för Europeiska flyktingfonden (ERF III) 
och Återvändandefonden för programperioden 2008 – 2013. 

10 december  Förslag till flerårigt program för ERF III och Återvändandefonden lämnas till re-
geringen 

31 december En beskrivning – eller ett utkast till beskrivning – av förvaltnings- och kontrollsy-
stemet för ERF III och Återvändandefonden ska presenteras för Kommissionen. 

10 februari  Regeringen lämnar Sveriges fleråriga program för ERF III och Återvändandefon-
den till Kommissionen tillsammans med den definitiva beskrivningen av förvalt-
nings- och kontrollsystemet för fonderna. 
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