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Sammanlagt 65 ansökningar kom in under
utlysningen av 2009 års medel
Mellan den 3 september och 15 oktober pågick en utlysning för alla som
var intresserade av att söka medel från Europeiska flyktingfonden III och
Återvändandefonden för programår 2009.
I utlysningen för programår 2009 kom det in sammanlagt 65 ansökningar till Migrationsverkets fondenhet som administrerar fonderna. Fyra av ansökningarna gällde Återvändandefonden. Migrationsverket lämnade in sju av ansökningarna till Flyktingfonden III och en ansökan till Återvändandefonden.
Totalt söktes ca 120 miljoner kronor.

av projekten kommer att fortsätta även under de två
följande åren, men finansieringen för dessa år är inte
medräknad i summorna här ovan.
Ny utlysning hösten 2009
Nästa utlysning av medel från Flyktingfonden III och
Återvändandefonden inom ramen för programår 2010
kommer att äga rum hösten 2009.

Majoriteten av projektansökningarna gäller mottagning av asylsökande och integration. Nu pågår arbetet
med att granska och bedöma ansökningarna.
Urvalsprocess i flera steg
När ansökningarna i en utlysning har kommit in till
fondenheten kontrollerar personalen först om de är
kompletta. Alla fullständiga ansökningar går sedan
vidare till verksamhets- och finansiell granskning.
I nästa steg gör expertgruppen för fonderna en bedömning och föreslår vilka projekt som ska beviljas
medfinansiering från fonderna.
Slutligen fattar chefen för Migrationsverkets verksamhetsområde Europeiskt och internationellt samarbete beslut om varje ansökan. När det gäller höstens
ansökningar beräknas det ske tidigast i mars 2009.
Verksamhet under 2009 och 2010
De projekt som kommer att få medfinansiering från
denna ansökningsperiod kommer att bedriva verksamhet huvudsakligen under 2009 och 2010. Några
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Slutrapport från ERF för 2006:

Mikaela Frick – ny medarbetare
på fondenheten

Samverkan gemensam
nämnare för alla projekt

Mikaela Frick heter den nya ekonomen på
fondenheten. Hon började arbeta den 1 oktober i år och är vikarie för Johan Söderberg,
som är pappaledig.

Europeiska flyktingfonden (ERF) har nu lämnat sin slutrapport för programåret 2006. Den
innehåller redogörelser för de 33 projekt som
medfinansierats av fondens pengar för detta
programår.
Projekten har använt sammanlagt 29 av de 33 miljoner kronor som fonden anslagit för deras verksamhet.
Mycket tillfredsställande
– Det är mycket tillfredsställande att 81 procent av
fondmedlen har använts för de ändamål som de var
avsedda för. Motsvarande siffra för programåret 2005
var bara 54 procent, säger Maria Brunnmyra, projektsamordnare på Migrationsverkets fondenhet.
Gemensamt för alla projekt är att de bedrivits i samverkan mellan två eller flera parter, till exempel
frivilligorganisation–myndighet eller kommun–
myndighet. Det är också något som fonden strävat
efter.

Mikaela Frick – ny ekonom på fondenheten.

Av de 33 projekten avslutades sju under 2007. Övriga
projekt fortsatte även under 2008 med medel från
programår 2007.

Mikaela ska granska finansplanerna och de ekonomiska rapporterna för projekten och vara ett stöd för
fondenheten i dess arbete med ansökningar om
fondmedel.

Mikaela har tidigare arbetat inom bank- och finanssektorn. Nu senast kommer hon från Skatteverkets
momsavdelning i Norrköping.

– Projektverksamheten kommer att utvärderas under
2009 av en oberoende granskare, berättar Maria
Brunnmyra.
Flera av projekten hade granskande karaktär. Migrationsverkets och migrationsdomstolarna granskas
exempelvis av flera projekt. Även de förvarstagnas
rättigheter stod i centrum i ett projekt.
Till ordinarie verksamhet
Ett mål för projektverksamheten under programåret
2006 var att projektens metoder, eller delar av dem,
skulle övergå till ordinarie verksamhet. Så har skett
med två av de avslutade projekten. Ett av dem har
utvecklat en modell för en snabbare och mer koncentrerad introduktion för flyktingar med akademisk
bakgrund. Den modellen finns nu i det ordinarie
kursutbudet vid vuxenutbildningen i Luleå. Ett annat
projekt – Psykiska funktionshinder i ett transkulturellt
perspektiv – utvecklade en ”stresskola” som nu införts inom introduktionen i Botkyrka kommun.

Ny ekonomisk rapportmall klar
Nu är mallen klar för den ekonomiska redovisningen
av projekt som fått stöd från Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden. Du hittar
mallen på Migrationsverkets webbplats.

Nya foldrar om fonderna
I dagarna har färska foldrar om Europeiska flyktingfonden III och Europeiska återvändandefonden
kommit från tryckeriet. De innehåller information om
fondernas syfte, hanteringen av en ansökan, fondernas målgrupper m.m. Foldrarna kan beställas från
Migrationsverkets distribution via e-post
distributionen@migrationsverket.se. De kan också
laddas ner från Migrationsverkets webbplats
www.migrationsverket.se.

Läs slutrapporten
Läs Slutrapporten för Europeiska flyktingfonden
2006 på Migrationsverkets webbplats. Klicka på
Informationsmaterial i den gula vänstra spalten och
fortsätt till EU-fonder.
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Beslut i mars
Den nationella samrådskommittén sammanträder två
gånger per år och nästa möte äger rum i mitten av
december. Expertgruppen har börjat granska ansökningarna som kom in till fonderna under höstens
utlysning. Enligt planerna ska kommissionen fatta
beslut om programansökningarna i mars.

Programansökningarna för 2009
snart klara
I början av januari ska Flyktingfonden och
Återvändandefonden lämna in sina programansökningar i form av årliga program för
2009 till EU-kommissionen. Programmen
speglar vilken inriktning fonderna kommer
att ha under 2009. När kommissionen godkänt programansökningarna kommer fonderna att dela ut medel som sökts för programår 2009.
Innan programansökningarna skickas till kommissionen ska det svenska partnerskapet diskutera de nationella programmen för Flyktingfonden och Återvändandefonden. Partnerskapet inrättades för drygt ett år
sedan och består av representanter för Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelserna, socialstyrelsen, Polisen, Rädda Barnen, Röda
Korset, UNHCR, ESF-rådet (den myndighet som
förvaltar Europeiska socialfonden och Europeiska
integrationsfonden), Migrationsverkets verksamhetsområden som arbetar med asylsökande m.fl.

Fondenheten får granskningstips
Under årens lopp har det förekommit att EU-fonder
lurats på pengar. Därför har Ekobrottsmyndigheten
bildat ett särskilt råd för skydd av EU:s finansiella
intressen, SEFI-rådet. Ordförande för rådet är Lena
Häll Eriksson, tidigare generaldirektör på Migrationsverket.
I SEFI-rådet ingår flera myndigheter. Syftet är att de
ska byta idéer och erfarenheter för att bli bättre på att
förebygga bedrägerier mot EU-fonder. Monika
Wendleby, chef för Migrationsverkets verksamhetsområde Europeisk och internationell samverkan, är
verkets representant i rådet.

Det är kommissionen som stadgar att fonderna ska ha
ett partnerskap. Syftet är att partnerskapet ska delta i
och bidra till genomförandet av de nationella programmen. De har i sin tur nära kopplingar till de
ansökningar som kommit in till fonderna.

Hittills har SEFI-rådet haft två möten. På senaste
mötet deltog förutom Monika Wendleby även Christer Lindgren, en av fondenhetens ekonomer. Han har
också varit med på tidigare möten som Ekobrottsmyndigheten arrangerat på samma tema.

Två organ
Partnerskapet består av två organ – den nationella
samrådskommittén och expertgruppen. I kommittén
deltar generaldirektörer och andra höga chefer. Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson är ordförande och sammankallande i kommittén. Expertgruppen består, som framgår av namnet, av experter
som deltar mer operativt i fondarbetet. De ska bland
annat bedöma inkomna ansökningar utifrån behoven i
respektive verksamhet och ta fram förslag till beslut.

– Vi har bland annat fått tips om vad vi ska granska
särskilt i projektredovisningar. Vi har också lärt oss
vad som kan utgöra grunden för en misstanke om
brott, berättar han.

Kalendarium 2008 – maj 2009
Datum

Aktivitet

17 december
2 januari 2009

Nationella samrådskommittén möts för att bl.a. diskutera långsiktig strategi för
fondernas arbete.
Årliga programmen för 2009 skickas till kommissionen.

27–28 januari

Utbildning i ”Att bedöma projekt” för expertgruppen.

10–12 mars

Beredningsmöte med expertgruppen – beslut fattas om vilka projekt som fonderna tänker medfinansiera.
I mars kommer de första besluten om medfinansiering efter ansökningsomgången 3 sept.–15 okt. 2008.
Utbildning i ”En bra finansplan” för expertgruppen.

Mars 2009
5–6 maj
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