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93 ansökningar om stöd från EU-fonderna
I årets utlysning av medel från Flyktingfonden och Återvändandefonden har det kommit in 93
ansökningar om medfinansiering från fonderna. Nu granskas ansökningarna och i december
kommer alla projektsökare att få besked om vilka projekt som får finansiering från fonderna.
Flertalet av ansökningarna, 86 av 93 projekt, gäller
Flyktingfonden. 7 projekt har sökt finansiering från
Återvändandefonden, som är betydligt mindre.
Migrationsverket söker stöd till 26 utvecklingsprojekt.
Projektsökare från olika organisationer har totalt
ansökt om närmare 240 miljoner kronor, vilket är
avsevärt mer än tidigare år. Det finns cirka 145 miljoner kronor att fördela till olika projekt .
- Det är glädjande att vi har fått så många ansökningar om stöd till intressanta utvecklingsprojekt i
viktiga verksamheter. Vi kommer inom kort att göra
en noggrann prövning av alla ansökningar, säger
Susanna Hermansson, enhetschef på fondenheten.
Liksom tidigare år handlar många ansökningar om
projekt inom integrationsområdet och främst med
inriktning på att effektivisera och förbättra introduktionen av nyanlända. Inom denna kategori finns det
till exempel flera projekt som fokuserar på hälsofrämjande åtgärder.
I år kan man notera en ökning av projekt som syftar
till att förbättra mottagandet av asylsökande och
projekt som avser att utveckla asylprövningen. Det
finns till exempel projekt som vänder sig till ensamkommande barn och flera projekt som handlar om
språk och tolkning.

Beslut fattas i december
Fondenheten har nu gjort en första prövning av alla
ansökningar. Ungefär hälften av projekten har blivit
ombedda att skicka in kompletteringar senast den 2
oktober. I nästa steg kommer fondenheten undersöka
om ansökningarna behöver kompletteras ytterligare
när det gäller beskring av verksamheten och ekonomin. Därefter kommer de att överlämnas till fondernas expertgrupp för bedömning.
- Under december kommer alla projektsökare att få
besked om vilka projekt som har beviljats medel i
årets ansökningsomgång, säger Susanna Hermansson.
Nästa utlysning av medel från Flyktingfonden och
Återvändandefonden äger rum i april 2010. Då finns
det möjlighet att söka medel för projekt som startar
under 2011.

SOLID-konferens den 5 november
Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte står på
dagordningen när Migrationsverket, i samarbete med
Svenska ESF-rådet och Rikskriminalpolisen, arrangerar en konferens om de fonder som ingår i EU:s program för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (SOLID). Förutom Flyktingfonden och
Återvändandefonden ingår även Integrationsfonden
och Gränsfonden i SOLID-programmet.

- Det har kommit en hel del ansökningar inom de
områden som är särskilt prioriterade inom ramen för
Flyktingfonden. Tyvärr är det ganska få projekt som
söker medel från Återvändandefonden, konstaterar
Susanna Hermansson.

- Konferensen vänder sig till projektägare och andra
som berörs av fondverksamheten, men också till
personer som vill veta mer om hur man söker medel
från EU-fonderna. Detta är ett utmärkt tillfälle att
träffa projektägare och företrädare för de myndigheter som förvaltar fonderna, säger Malin Hedin, projektsamordnare på fondenheten.

Merparten av ansökningarna kommer från myndigheter, kommuner och landsting. Bland projektsökarna
finns även flera organisationer, företag och stiftelser.

För ytterligare information och anmälan kontakta
Malin Hedin, malin.hedin@migrationsverket.se
eller på telefon 010-485 59 78.
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Utvärdering av Flyktingfonden II

Slutrapportering av Flyktingfonden II

Ramböll Management Consulting har, på uppdrag av
Migrationsverket, genomfört en utvärdering av Europeiska flyktingfonden II (ERF II) som pågick under
2005-2007.

Den 29 september skickade fondenheten slutrapporten för programår 2007 till EU-kommissionen och
därmed har den sista rapporten inom ramen för ERF
II lämnats in.

Ramböll framhåller att programmet har genomförts
med god kvalitet och hög måluppfyllelse eftersom en
klar majoritet av genomförda projekt utmynnat i ny
kunskap, en ny insats eller en ny samverkansmetod
vid projektslut. Samtidigt menar Ramböll att ERF II
har varit mindre framgångsrikt när det gäller att nå
det övergripande effektmålet om en ökad effektivitet
i introduktion och mottagande. Ramböll hänvisar till
att endast delar av introduktions- och asylprocessen
har täckts in av projekten och menar att den kunskap
som utvecklats inom projekten i högre grad kan överföras till ordinarie verksamhet. En förklaring till detta
är att Migrationsverket, som är en huvudaktör på
området, inte kunde söka medel från fonderna under
denna programperiod.

Rapporten visar på en nyttjandegrad på 83 procent av
tilldelade medel. Under 2007 har 33 av 45 projekt
bedrivits inom området integration, 10 projekt bedrevs inom mottagning och 2 projekt inom återvandring. En förklaring till fördelningen är att Migrationsverket inte kunde driva projekt under ERF II och
därmed saknades en stor aktör inom såväl mottagning
som återvandring.
Projektägarna anger i sina slutrapporter att de har
uppnått ett gott projektresultat, de flesta anser att de
helt eller i stort sett uppnått sina projektmål. Krångliga redovisningsregler, en kraftigt ökad asylinströmning under 2006 och 2007 samt att Integrationsverket
lades ner under genomförandeperioden (vilket fick
konsekvenser för projekt inom integrationsområdet)
har i vissa fall försvårat genomförandet.

Vidare konstateras att styrningen har varit framgångsrikt eftersom man har uppnått en ändamålsenlig fördelning av medel till relevanta och resultatrika projekt. Ramböll betonar dock vikten av att programmet
även bidrar till policyutveckling och rekommenderar
att kopplingen mellan fondförvaltningen och policynivån förstärks.

Kommissionen berömmer Sverige
Den 22-23 september arrangerade EU-kommissionen
en konferens om programskrivande och utvärdering
av de fonder som ingår i EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (SOLID).
Konferensen inleddes med att Ola Henriksson, planeringschef på Justitiedepartementet, presenterade
arbetet med Stockholmsprogrammet som ska antas
under det svenska ordförandeskapet. Han konstaterade att fonderna är viktiga för harmoniseringen av
migrationsfrågorna och betonade vikten av öppenhet.

- Vi ska dra lärdom av utvärderingen och använda
detta i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Ramböll pekar
på mycket positivt, men också på att vi måste bli
bättre på långsiktigt hållbara resultat. Där måste vi bli
bättre så att fondmedlen också får en långsiktig
effekt, säger verksamhetsområdeschef Monika
Wendleby.

Förutom företrädare för fondförvaltningen deltog
projektägare från alla medlemsländer. Från Sverige
medverkande projektägare som arbetar med Sveriges
genomförande av utbildningsprogrammet EAC och
projektet IHMAd (Malmö högskola) som studerar
effekterna av internationella hälsokommunikatörers
arbete.
Sverige fick beröm för sitt sätt att förvalta fonderna
och fick närmare redogöra för vad som i detta avseende var utmärkande för ”The Swedish Model”.
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ERF Working Group i Helsingfors

Kontaktuppgifter till fondenheten
Susanna Hermansson,
enhetschef, tel. 010-485 12 37
Malin Hedin,
projektsamordnare, tel. 010-485 59 78
Jonny Wigander,
projektsamordnare, 010-485 72 66
Anne-Louise Gjuse,
processanalytiker, tel. 010-485 31 86
Erika Vagasy,
processanalytiker, 010-485 31 86
Mikaela Frick,
ekonom, tel. 010-485 35 36
Johan Söderberg,
ekonom, tel. 010-485 44 93
Marie Åström,
ekonom, tel. 010-485 61 06
Östen Åström,
controller tel. 010-485 74 94
Irene Ivarsson,
administratör, tel. 010-485 77 76
Anna Rudérus,
informatör, tel. 010-485 22 63

Den 7-8 september möttes den informella kommittén
för Europeiska flyktingfonden (ERF Working Group)
i Helsingfors. Förutom Finland och Sverige deltog
även Nederländerna, Polen, Österrike, Tjeckien,
Slovakien och Tyskland.
På dagordningen stod förslag till förbättringar av
rapporteringsrutiner till kommissionen, ett nytt upplägg för de fleråriga och årliga programmen i syfte att
minska behoven av revideringar av programmen
under programperioden, samt direkta regeltolkningar.
Dessutom utbyttes erfarenheter kring utlysningar av
medel från fonden där respektive land fick redogöra
för hur dessa sker.
En stor fråga under mötet var hur respektive land
löser insamlande av statistik för vidarebosättning
(uttagningar av kvotflyktingar). Varje medlemsstat
tilldelas under vissa förutsättningar 4 000 euro per
vidarebosatt, För Sverige, som årligen tar emot omkring 1 900 personer, kan det innebära ett tillskott på
cirka 5,7 miljoner euro per programår.

Kalendarium 2009
Datum

Aktivitet

5 november

Migrationsverket arrangerar, i samarbete med Svenska ESF-rådet och Rikskriminalpolisen, en konferens om fonderna som ingår i EU:s ramprogram för de
fyra fonder som ingår i EU:s program för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (SOLID).

12 november

Fondenheten på Migrationsverket deltar i Integration 2009 i Göteborg.

December

Beslut om medfinansiering av 2010 års medel från Flyktingfonden och
Återvändandefonden.
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