Uppstartsmöte med kommittén för nationella programmet för
AMIF programperiod 2014-2020
SAMMANTRÄDESDATUM
Fredagen den 20 november 2015 kl. 10.00–14.30.
Justitiedepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm.
NÄRVARANDE
Ledamöter
Mattias Wahlstedt (ordf.), Justitiedepartementet
Caroline Tovatt, DELMI
Anne-Marie Orler, Polismyndigheten
Gaston Fernandez Palma, Socialstyrelsen
Leif Klingensjö, Sveriges kommuner och landsting
Karolina Billing, UNHCR
Helena Barrett, Skolverket
Christina Werner, Migrationsverket
Anneli Wirtén, Länsstyrelserna
Stefan Hult, Arbetsmarknadsdepartementet
Bertil Lindfeldt, Arbetsförmedlingen
Anki Carlsson, Röda korset
Alma Husovic, ESF-rådet
Övriga närvarande
Henry Mårtenson, Justitiedepartementet
Mats Andersson, Justitiedepartementet
Mikael J. Zaar, funktionen för fonderna
Erika Vagasy, funktionen för fonderna
Jonny Wigander, funktionen för fonderna
Emilie Orring, funktionen för fonderna
PROTOKOLL
Kallelse och handlingar
Kallelse har skickats ut 2015-10-16. Påminnelse skickades ut 2015-11-10. Dagordning har delgivits 2015-11-16. Handling: Arbetsordning (på bordet).
Ordförande öppnade mötet. Ledamöterna gavs tillfälle att presentera sig och
sina respektive organisationers förväntningar på det gemensamma arbetet i
kommittén.

Det migrationspolitiska läget (information)
Information kring aktuella politiska beslut med anledning av det migrationspolitiska läget. Information kring Migrationsverkets uppdrag och vilka
utmaningar Migrationsverket upplever under rådande omständigheter.
Sveriges nationella program för asyl-, migrations- och integrationsfonden (information)
Justitiedepartementet och funktionen för fonderna har gemensamt arbetat
med Sveriges nationella program för fonden sedan 2013. Arbetet har präglats av en bred dialog med aktörer från myndigheter, kommuner, landsting
och civilsamhälle. EU-kommissionen godkände programmet 2015-08-06.
Genomgång av programmets inriktning, innehåll och prioriteringar. Information kring delar Sverige valt att inte tillämpa samt om programmets särskilda åtgärder.
Övervakningskommitténs uppdrag
Övervakningskommittén ska ge ”strategisk vägledning” i genomförandet av
programmet.
Förslag till arbetsordning (handling)
Ett förslag till arbetsordning presenterades. Kommittén ombeds komma in
med inställning, förslag eller synpunkter på arbetsordningen till
fonderna@migrationsverket.se senast fredag 27 november kl. 17.00. Därefter kommer förslag till ny arbetsordning delges.
Funktionen för fondernas arbete och uppdrag
Information om funktionen för fondernas förberedelser inför den nya programperioden samt om verksamhetens organisatoriska särskillnad på Migrationsverket.
Information om de olika metoderna för att utlysa fondmedel som funktionen
för fonderna kan tillämpa. Information om inriktning på föreliggande utlysningar i början av 2016.
Kommande möten
Kommitténs träffas nästa gång våren 2016. Funktionen för fonderna ska till
det tillfället presentera en plan för kommande årens genomförande inklusive
hur mycket pengar som finns att söka inom de olika prioriteringarna samt
därtill kopplande kommunikationsåtgärder.
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