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Mötet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet som inleds med en
presentationsrunda. Mikael Tollerz berättar att det är hans sista möte som
ordförande för övervakningskommittén och att Henry Mårtenson kommer
att leda mötena framöver.
1. Migrationspolitiska läget

Inledningsvis berättar ordförande kortfattat vad som skedde i slutet av april
då Funktionen för fonderna avbröt den pågående utlysningen. Detta på
grund av att Migrationsverket i statsbudgeten för 2018 inte tilldelades någon
bemyndiganderam för AMIF. Konsekvensen av den uteblivna
bemyndiganderamen blev dramatisk för AMIF och fick till följd att inga nya
projekt kunde startas under året.
Förhoppningen finns dock att bemyndiganderamen återinförs i
statsbudgeten för 2019.
Det migrationspolitiska läget och arbetet med den nya asyl- och
migrationsfonden 2021-2027 beskrivs och en presentation visas.
Se bilaga.
2. Status avseende nationella programmets genomförande

Dimitrios Karampelas, programexpert funktionen för fonderna, berättar om
framgångar och hinder i programmets genomförande kring de finansiella
förutsättningarna samt möjligheten med 90 procent medfinansiering för
kortare projekt.
Se bilaga
2.1. Status pågående programperiod

Dimitrios Karampelas, programexpert funktionen för fonderna.
Se bilaga
Nuläge
• 39 beviljade projekt
– 12 projekt har slutrapporterats eller ska göra det fram till
slutet av 2018
– 2 projekt har avbrutits
– 24-26% av budget har fördelats
•

Läget med målgruppen
– flera återvändandeärenden
– Arbetstillståndärenden ökar
– Mindre asylsökande
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•

Det finns områden i programmet där har vi väldigt begränsade
resultat gentemot målen (laglig migration, vidarebosättning,
utvärdering)

Försvårande omständigheter
• Försenad programstart
• Avbruten öppen utlysning (vår 2018)
• Inga nya kontrakt under 2018
Mikael Zaar poängterar att AMIF behöver spetsa till kommande
utlysningar. Det vill säga hitta rätt aktörer som väntas ge gott resultat
både utifrån våra indikatorer och det ekonomiska utfallet.
2.2. Möjlighet till 90 procent medfinansiering AMIF-projekt
Utredningen som funktionen för fonderna gjort visar att det finns möjlighet
att bevilja 90 procent medfinansiering av projekt men att möjligheten är
begränsad.
Sett till nuläget i programgenomförandet så har utredningen kommit fram
till att 90 procents medfinansiering skulle kunna beviljas för projekt inom
de mål i programmet där projektaktiviteten idag är mycket låg eller
obefintlig.
Genom att rikta utlysningar till de målområden där projektaktiviteten är låg
eller obefintlig ökar möjligheten till en bättre måluppfyllelse för
programmet. Inriktningen innebär en utvecklad strategisk styrning av
fonden, där det blir tydligare för medarbetare på funktionen vilka mål inom
programmet vi önskar att det drivs projekt inom. Genom att utnyttja
möjligheten till 90 procents finansiering på ett strategiskt sätt kopplat till de
mål där det hittills drivs få eller inga projekt i motsats till att genomföra en
helt öppen utlysning, ökar möjligheten att få fram fler projekt där 90
procent finansiering faktiskt kan beviljas. Genom att avslå ansökningar i ett
tidigt skede av handläggningsprocessen (i den formella granskningen)
begränsas administrationen hos funktionen – likväl som hos stödmottagare.

Se hela utredningen som bilaga.
Reflektioner/frågor från övervakningskommittén

Kommissionens representant, Christian Aagaard, meddelade att han tar med
sig frågan om möjligheten att använda 90 % medfinansiering i kommande
utlysning.
Efter mötet i övervakningskommittén så har kommissionen meddelat att
det finns andra medlemsländer som använder sig av 90%-finansiering
för verksamhet som inte hade tillgång till nationell finansiering (t.ex.
Irland).
Kommissionen ställer sig positiv till om vi skulle använda oss av det för
att på det sättet utöka vår nyttjandegrad av tilldelade medel.
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Kommitténs ordförande kommenterar att vi efter att nuvarande
programperiod är slut så behöver en utvärdering göras så att vi allokerar rätt
resurser framåt.
2.3. Framtida behov och utlysningar

Under de två år av programmets genomförande som är kvar, bör Sverige
påskynda processen för att nå de mål som beskrivs i Sveriges nationella
program samt påskynda absorptionen av EU-medel genom att bevilja
stöd till nya projekt.
I denna behovsanalys konstaterar funktionen för fonderna att det finns
områden i det nationella programmet där inga projekt har beviljats
medel eller att målen i dessa inte kommer att nås. Detta innebär i
praktiken att områden i nationella programmet som ”utvärdering” (SM1,
NM2), kapacitet (SM2, NM3), laglig migration (SM1, NM1),
”vidarebosättning” (SM1, NM3) samt hela återvändandeområdet (SM3)
bör prioriteras.
Finansiellt har Sverige kontrakterat en fjärdedel av fondens budget.
Funktionen för fondernas intention för framtiden är att genomföra
riktade utlysningar till aktörer som har monopol
eller annan särskild ställning i någon av fondens område där inga eller få
projekt har beviljats medel och där risken finns att målen i programmet
inte nås. Detta kan göras med hjälp av kommunikationsåtgärder i syftet
att öka intresset för fonden.
I vissa fall kan vi även bevilja en utökad medfinansiering med 90% av
stödberättigande kostnader. Syftet med dessa åtgärder är att öka
absorptionen av fondmedel samt att nå de kvalitativa målen i det
nationella programmet.
Det är viktigt att hitta aktörer som kan beviljas stora belopp och bidra på
ett effektivt sätt i programmet. Utlysningar öppnas i god tid och
kontrakten får skrivas innan slutet av år 2020.
Dokumentet ”Kommande utlysningar och framtida behov 2019-2020” finns som
bilaga

Reflektioner/frågor från övervakningskommittén




Det är bekymmersamt att fonden har så lågt nyttjande av sina
tilldelade medel. Speciellt med tanke på det stora behovet av stöd
som finns i Sverige, säger Christian Aagaard.
Mötet (SKL) undrar hur säkert det är med bemyndigande och
utlysningar?
Eftersom den senaste utlysningen blev avbruten så har vissa aktörer
blivit brända. Mycket tid har lagts ner på att formulera
projektansökan och när sedan en utlysning avbryts så väcks
frustration och man tvekar att söka medel från fonden igen.
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Ordföranden svarar att vi redan inledningsvis kände till att
nyttjandegraden skulle bli låg till följd av att det nationella programmet
försenades på EU-nivå. Programmet kom därför igång sent. Det låga
nyttjandet beror inte enbart på beställningsbemyndigandet
(bemyndiganderamen).
3. Information från kommissionen om nya fonden AMF

Christian Aagaard, Sveriges kontaktpunkt för AMIF I DG Migration and
Home affairs, Europeiska kommissionen
AMIF har hjälpt migrationssystemet. Asyl är ett prioriterat område.
Fonden behöver fokusera på att minska den administrativa bördan, behöver
förenklas mer. Ett sätt kan vara att börja använda enhetskostnader för att
förenkla och minska behov av tex kontroller.
Nya MFF kommer att erbjuda bättre styrning. Man kommer försöka ena
styrning/arbetssätt kring de olika fonderna.
Kommissionen har som mål att avsluta förhandlingarna om de nya fonderna
under maj 2019, med förhoppning om tidig start på programmet.
Reflektioner/frågor från övervakningskommittén

Kommitténs ordförande kommenterar att vi inför det nya programmet
behöver se över hur vi ytterligare kan minska den administrativa bördan och
komma igång med programmet snabbare. Om det inte blir några större
förändringar i programmet så borde det gå fortare att starta igång än med
förra programmet.
4. Presentation Svenska ESF-rådet

Anna Holmgren presenterade ESF-rådets verksamhet.
Övergripande
 Cirka 130 medarbetare i åtta regioner
 Huvudkontor i Stockholm, från december 2018 i Gävle
 Förvaltar Europeiska socialfonden och Fead (Fonden för europeiskt
bistånd för dem som har det sämst ställt)
Syftet med fonderna är att
 utveckla befintliga metoder
 ta fram alternativa metoder
 pröva nya organisations- och samverkansformer,
som kan leda till att dessa förs in i ordinarie arbetsmarknads- och
välfärdssystem.
ESF-rådet har en god nyttjandegrad av sina EU medel. Innan de startar nya
utlysningar så genomförs en stor förstudie för att säkerställa att de riktar
insatser mot de största behoven och relevanta aktörer.
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Hela presentationen finns som bilaga
samt länk till Socialfondsrapporten

Reflektioner/frågor från övervakningskommittén

Det vore önskvärt att AMIF och ESF hittar samverkansformer för att utbyta
erfarenheter och hitta synergier. Ta lärdomar av varandra, till exempel kring
den administrativa bördan, som är en utmaning både för AMIF och dess
stödmottagare.
Nästa möte

Nästa möte planeras till den 22 mars 2019

