
Vill ni göra en 
insats för förbättrat 
återvändande? 
– sök medel från Asyl-, migrations-   
 och integrationsfonden (AMIF) 

www.migrationsverket.se/fonder



Alla organisationer kan söka medfinansiering 
för projekt inom återvändande. Nedan följer 
några exempel på insatser som föreskrivs 
i fondens nationella program.

•   Utbildning och kompetensutveckling av 
 med arbetare som möter människor som ska 
 återvända. Särskilda möjligheter finns för 
 personal som arbetar med utsatta grupper 
 såsom ensamkommande barn.  

•  Utveckla återintegreringsprogram som till 
 exempel omfattar praktiskt mottagande, 
 finansiellt stöd, rådgivning, utbildning eller   
 boende i tredjeland. Särskilda möjligheter 
 finns för arbete med särskilt utsatta grupper.

•  Utveckling av indikatorer och statistik samt 
 forskning och utvärdering som möjliggör 
 jämförelser av genomförda insatser inom 
 återvändande.  

•  Utveckla samarbeten och utbyta kunskap 
 gällande återvändande mellan relevanta aktörer
 inom och mellan EUs medlemsstater samt med   
 tredjeland. Åtgärderna bör syfta till ökat återta-  
 gande i tredjeland samt förbättrade möjligheter   
 till återanpassning.

Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 

har inrättats för att stödja EUs medlemsstater i arbetet 

med att bidra till utvecklingen av unionens gemensamma 

asyl- och migrationspolitik. Fondens programperiod löper 

åren 2014-2020 och fondens målgrupp är tredjelandsmed-

borgare. AMIF förvaltas av Migrationsverket på uppdrag av 

regeringen. 

I Sverige ska fonden, genom det nationella programmet, 

bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrations-

politik. Fondens medel fördelas inom tre huvudområden. 

Asyl, integration och laglig migration samt återvändande.  

Vill ni göra en insats för 
förbättrat återvändande? 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden 
främjar migrationens möjligheter

Tidigare återvändandeprojekt
På vår webbsida kan du läsa om tidigare och pågående återvän-
dandeprojekt. Inom Återvändandefonden, som avslutades 2013, 
bedrev bland annat Svenska Röda Korset projektet Nätverk för 
återvändande som EU-kommissionen lyfter fram som ett av de 
mest lyckosamma projekten under SOLID-programmet. 

Du kan läsa om alla projekt som beviljats medfinansiering från 
AMIF på www.migrationsverket.se/fonder



En del av den reglerade invandringen innebär att 

personer som fått avvisnings- eller utvisnings- 

beslut måste återvända till sitt hemland. En viktig 

del av ett rättssäkert och trovärdigt asylsystem är 

ett humant, hållbart och väl fungerande återvän-

dande. 

12 %
av medlen 

i programmet 
ska gå till 

återvändande
Alla organisationer 

kan ansöka om 
medfinansiering

Återvändande

Några myndigheter, såsom Migrationsverket och 
Polismyndigheten, har särskilda uppdrag när det 
gäller att fatta beslut om samt verkställa återvän-
dande. Nedan följer några exempel på insatser 
som dessa myndigheter kan söka stöd för.

•  Förbättrad kapacitet och organisation för bättre  
 flöde i återvändandeprocessen och minskad  
 vistelsetid i mottagningssystemen. 

•  Utbildning och kompetensutveckling för bättre  
 tillämpning av återvändandedirektivet.

•  Utveckling av förvar och alternativ till förvar. Till  
 exempel förbättring av förvarens infrastruktur  
 och säkerställande av individens rättssäkerhet.

•  Metodutveckling och insatser som syftar till  
 effektivare system avseende både självmant  
 och tvångsvist återvändande.  

•  Förbättrad identifiering av tredjelandsmedbor- 
 gare och utfärdande av resehandlingar genom  
 exempelvis förbättrade konsulära samarbeten  
 med tredjeland och/eller svenska utlands-
 myndigheter. 

•  Etablera och utveckla praktiskt samarbete 
 gällande återvändande med exempelvis 
 tredjeland, FRONTEX och andra internationella 
 organisationer.

• Utveckling av analys- och prognosverktyg.



www.migrationsverket.se/fonder

 
VILL DU VETA MER?

www.migrationsverket.se/fonder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vi finns också på Linkedin och Twitter


