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Manual - Verifiera målgruppen
Den här manualen är framtagen som hjälp för att verifiera målgruppen. Den
riktar sig till dig som vill ansöka om projektstöd eller som redan genomför ett
projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden
(AMIF).

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), genom det
nationella programmet, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar
migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den
reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd
arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter.
Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet
valt att prioritera insatser inom trespecifika mål:
 Asyl
 Integration och laglig migration
 Återvändande
Det går också att söka medfinansiering för projekt som utvecklar, utvärderar och
vetenskapligt utreder migrations- och integrationsprocesserna.
Målgruppen är tredjelandsmedborgare. Det innebär att det endast går att söka
medel för projekt som kommer tredjelandsmedborgare till del. EU-medborgare är
inte en målgrupp för AMIF. Personer som har dubbelt medborgarskap, varav ett är
EU-medborgarskap, ingår inte heller i kategorin tredjelandsmedborgare.
AMIFs kategorier av tredjelandsmedborgare är definierade i AMIF-förordningen EU
516/2014. Kategorin av tredjelandsmedborgare skiljer sig åt beroende på vilket
specifikt mål projektet arbetar med, dvs asyl, laglig migration och integration eller
återvändande.
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Här anger vi de kategorier som projekten kan arbeta med i projekt
medfinansierade av AMIF:
Inom Specifikt mål 1 Asyl är målgruppen:


Tredjelandsmedborgare som åtnjuter status som flykting eller status som
subsidiärt skyddsbehövande i den mening som avses enligt direktiv
2011/95/EU.



Tredjelandsmedborgare som har ansökt om internationellt skydd i form av
status som flykting eller status som subsidiärt skyddsbehövande enligt
direktiv 2011/95/EU och ännu inte har fått något slutligt beslut.



Tredjelandsmedborgare som åtnjuter tillfälligt skydd i den mening som
avses i direktiv 2001/55/EG.



Tredjelandsmedborgare som är eller har varit föremål för vidarebosättning
i eller överföring från en medlemsstat.

Inom Specifikt mål 2 Integration och laglig migration är målgruppen:


Tredjelandsmedborgare som uppfyller särskilda bestämmelser som gäller
före avresan och/eller uppfyller krav i nationell rätt, samt i förekommande
fall i enlighet med unionsrätten, inklusive krav på förmågan att integrera
sig i samhället i en medlemsstat.



Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller
som i förekommande fall håller på att förvärva laglig bosättning i en
medlemsstat

Inom Specifikt mål 3 Återvändande är målgruppen:


Tredjelandsmedborgare som ännu inte har fått ett slutgiltigt avslag på sin
begäran om uppehållstillstånd, sin lagliga bosättning och/eller
internationellt skydd i en medlemsstat och som får välja att utnyttja
möjligheten till frivilligt återvändande.



Tredjelandsmedborgare som befinner sig i en medlemsstat och inte eller
inte längre uppfyller villkoren för inresa och/eller vistelse i en medlemsstat,
inbegripet de tredjelandsmedborgare vilkas avlägsnande har skjutits upp i
enlighet med artiklarna 9 och 14.1 i direktiv 2008/115/EG.
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1. Projektets arbete med målgrupp
I projektets ansökan om stöd i ska stödmottagaren välja den målgrupp som är
relevant för det specifika målet som projektet ska arbeta med. Detta görs genom
att kryssa i rutan vid den aktuella beskrivningen i projektrummet. Se nedan,
Exempel 1.

Exempel 1.

Efter att målgruppen är vald ska stödmottagaren beskriva vilken metod som
projektet avser använda för att verifiera målgruppen. Detta görs under rubriken
”Projektets arbete med målgrupp och deltagare i projekt” där stödmottagaren
besvarar frågan ”Hur projektet säkerställer att målgruppen faller inom
ovanstående definitioner”. Se nedan, Exempel 2
Denna metod ligger till grund för beslut om finansiering av projektet.

Exempel 2
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Projektet kan arbeta med målgruppen på olika sätt. Det vanligaste är att personer
som tillhör målgruppen deltar i projektets aktiviteter eller genom att projektet
genomför aktiviteter som ger ett resultat som gynnar målgruppen indirekt
(exempelvis utbildning av personer som arbetar direkt med målgruppen).
Stödmottagaren måste säkerställa att målgruppen är förenlig med hur målgruppen
definieras i AMIF-förordningen EU 516/2014 för det specifika målet. Det är viktigt
att projektet identifierar vilken målgrupp de ska arbeta med samt har en säker och
tillförlitlig metod för att säkerställa att personerna i fråga tillhör den målgruppen.

2. Verifiera, dokumentera och rapportera
målgruppen
2.1 Stödmottagaren ska enligt gällande rätt kunna styrka att den målgrupp som
projektet arbetar mot är den korrekta och att den överensstämmer med fondens
beslut om stöd.
Detta innebär att stödmottagaren ansvarar för att:
 följa och praktiskt tillämpa den fastställda metoden för att identifiera och
verifiera målgruppen
 sammanställa deltagarlistor vid alla arrangemang
 förvara styrkande dokumentation
 på begäran av funktionen för Fonderna (nedan Fonden), EUkommissionen eller Ekonomistyrningsverket (ESV) kunna visa upp
dokumentation gällande projektets genomförande vid en kontroll
Den metod som projektet använder för att verifiera målgruppen är den metod som
Fonden har godkänt i samband med beslut om stöd. Metoden ska dokumenteras
samt tillämpas konsekvent under projektets gång. Fonden kommer kontrollera att
metoden tillämpas samt säkerställa att projektet uppfyller de krav som ställs i AMIF
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förordningen EU 516/2014. Observera att ändring av verifieringsmetod kräver en
ändringsansökan med förslag på ny verifieringsmetod och ett nytt beslut från
fonden.
I de fall sekretess föreligger för underlag som fonden begär in tillåter
Sekretesslagen att uppgift lämnas till en myndighet om uppgiften behövs för att
fatta ett beslut eller om uppgiften behövs för tillsyn eller revision hos myndigheten
(kapitel 10:16 och 17 §§ Offentlighets- och sekretesslagen).
Det är viktigt att komma ihåg att om målgruppen inte kan verifieras kan kostnader
kopplade till aktiviteter för målgruppen komma att betraktas som icke
stödberättigade. Detta kan även innebära att beslutet om stöd upphävs helt eller
delvis och utbetalda belopp återkrävs.
Personuppgifterna som hanteras inom ramen för projektverksamheten ska
behandlas enligt GDPR. Mer information om GDPR och fondens behandling av
personuppgifter se www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder

2.2 I regel verifieras målgruppen genom att projektpersonalen vid aktiviteter och
evenemang riktade till målgruppen granskar uppgifter om personens legala status
och identitet. Det kan göras genom att kontrollera t.ex. ett LMA-kort,
uppehållstillståndskort, förstasidan på ett MIV- beslut om uppehållstillstånd, eller
andra identifierande dokument beroende på vilken målgrupp som projektet
arbetar med. Dessa uppgifter sammanställs i en deltagarlista och redovisas till
Fonden.
Projekt som riktar sina insatser till specifika segment av målgruppen, t. ex barn,
arbetssökande, personer med särskild (yrkes-) kompetens mm. måste säkerställa
att personerna faktiskt tillhör den grupp som specificeras i stödavtalet.
Stödmottagaren måste inte bara verifiera den legala status av målgruppen, utan
också kontrollera att målgruppen som deltar i projektets aktiviteter lever upp till de
specifika krav som projektet själva har angett.

2.3 För att dokumentera projektets genomförande, redovisa målgruppens
verifieringsmetod och deltagande i projektets aktiviteter ska stödmottagaren
sammanställa deltagarlistor som i regel måste innehålla följande information för
att godkännas:
• projektets namn, aktivitet och datum
• deltagande personers namn och efternamn
• uppgift om att personen är tredjelandsmedborgare.
• underskrift av projektpersonal som bevis för att verifiering skett.
Av verksamhetsrapporten, som är en del av ansökan om utbetalning, och/eller av
deltagarlistan ska det framgå hur genomföraren av aktiviteten har verifierat
målgruppen.
2.4 Deltagarlistor liksom alla handlingar som produceras i projektet, måste uppfylla
AMIF:s synlighetskrav. Föreskrifterna kring informations- och
kommunikationsinsatser regleras i delegerade förordningen EU nr 1048/2014 samt
i genomförandeförordning EU nr 1049/2014. För att tydliggöra kraven för
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synliggörande av EU:s medfinansiering har Fonden sammanställt en guide för
synliggörande av projekt: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EUfonder/Innan-du-ansoker/Synliggora-EUs-medfinansiering.html
2.5 För att underlätta redovisning av projektets indikatorer ska
projektet ange vilka personer som är unika, dvs. personer som för första gången
deltar i projektets aktiviteter. Dessa ska markeras urskiljbart i deltagarlistan.
Därutöver kan projektet med fördel sammanställa en särskild förteckning med
unika personer, vilken skickas in till Fonden i samband med ansökan om
utbetalning.
2.6 Utifrån aktiviteters egenskaper kan projekten utforma en egen typ av
deltagarlista. Dock måste information som anges i dokumentet möta AMIF:s krav
på verifiering av målgruppen samt uppfylla kraven på synlighet. Se exempel på
deltagarlistan för målgruppen (Exempel 3).
Exempel 3

2.7 Fonden gör kontroller på plats för att bl.a. kontrollera att projektet tillämpar
den angivna metoden för verifiering av målgruppen. Kontrollen kan genomföras på
olika sätt, exempelvis i samband med projektets aktiviteter, på projektkontoret
hos stödmottagaren för kontroll av styrkande dokumentation, genom intervjuer
med målgruppen.
2.8 Under projektets gång kan målgruppens legala status förändras. Om personer
ur målgruppen har förlorat sin legala status som definieras i AMIF-förordningen EU
516/2014 så måste projektet meddela Fonden om detta eftersom kostnaderna för
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deltagandet av personer som inte tillhör målgruppen generellt inte betraktas som
stödberättigande. Projektet ska informera Fonden om alla ändringar i målgruppens
status i sin kvartalsrapportering.

3. Handlingar som verifierar målgruppens legala
status
3.1 LMA-kort
LMA kort visar om personen är eller har varit asylsökande. Observera att
medborgarskap inte framgår av LMA-kortet. Det är viktigt att ha i åtanke att även
om man teoretiskt sett kan söka asyl trots att man är medborgare i ett EU-land,
så kan man inte i praktiken få asyl i Sverige om man är medborgare i ett annat
EU-land.
Viktigt att kontrollera att LMA-kortet är giltigt. Om personen uppvisar ett LMA-kort
som har gått ut finns det inget som styrker att personen befinner sig lagligt i
Sverige.

3.2 Beslut från Migrationsverket (endast första sidan av beslutet)
Av Migrationsverkets beslut framgår personens nationalitet samt att personen
fått ett tillstånd att vistas lagligen i Sverige, hur länge tillståndet gäller och
vilken typ av tillstånd.
Genom att granska första sidan på beslutet kan man således säkerställa att
personen är tredjelandsmedborgare samt att personen har flyktingstatus eller
är subsidiärt skyddsbehövande (alternativt skyddsbehövande).
Observera dock att det inte finns något foto av personen på Migrationsverkets
beslut. För att då säkerställa att beslutet tillhör personen i fråga bör man även
kontrollera namnet mot någon typ av ID-kort eller LMA-kort där foto och namn
framgår. Vid kontroll mot LMA-kort kan man även kontrollera att
Migrationsverkets beteckningsnummer överensstämmer med det som framgår
av beslutets första sida.
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Observera att en persons rättsliga status kan ändras. Detta kan exempelvis ske
genom att någon som är asylsökande får ett tillstånd eller att en persons tillstånd
har gått ut.
I projekt där personer i målgruppen deltar under en längre period måste verifiering
av huruvida personen tillhör målgruppen ske löpande inom en skälig tidsintervall.

3.3 Uppehållstillståndskort (UT-kort)
UT-kort är ett bevis på att personen har tillstånd att vara i Sverige. Kortet har ett
datachip som innehåller individens fingeravtryck, foto och signatur.
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Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd
personen har fått och hur länge tillståndet gäller.
Personens individuppgifter finns också med på kortet. På baksidan av vissa kort står
texten ”Får arbeta” med. Det gäller i de fall det inte direkt av personens beslut
framgår att han/hon har rätt att arbeta, som till exempel för personer som har fått
permanent uppehållstillstånd. För barn kommer texten att finnas med på kortet
från och med 16 års ålder.
Permanent uppehållstillstånd betyder att personen har rätt att stanna i Sverige
obegränsad tid. Tidsbegränsat uppehållstillstånd betyder att personen får stanna i
Sverige en viss tid.

4. Anvisning till uppgifter på deltagarlistor vid
särskilda typer av arrangemang
I enstaka fall tillåter Fonden undantag från den generella regeln vad gäller
uppgifter på deltagarlistan. Dock måste verifieringen av målgruppen alltid ske på
ett säkert sätt som kan redovisas och styrkas vid kontroll av projektets verksamhet.
4.1. Vid enskilda möten, konsultationer upprättar projektpersonalen en
deltagarlista. På deltagarlistan eller i verksamhetsrapporten ska projektpersonalen
även ange en kort beskrivning av konsultationsämnet. Projektpersonalen
kontrollerar personens legala status, identitet och skriver under för att intyga att
detta kontrollerats.
4.2 Vid återkommande utbildningar är det inte ändamålsenligt att verifiera
målgruppens status vid varje tillfälle. Verifiering ska ske vid första
utbildningstillfället men sedan räcker uppgifter om namn för tidigare verifierade
målgruppsdeltagare på deltagarlistan. Målgruppsstatus ska dock kontrolleras inom
skäliga tidsintervaller för att säkerställa att individen fortsatt tillhör målgruppen
under hela aktivitetens varaktighet.
4.3 Projektet arbetar med personer anvisade till sig från Migrationsverket (MIV)
och Arbetsförmedlingen (AF) , där personernas legala status är fastställd av
respektive myndigheten och samstämmer med AMIF:s definition.
I dessa fall kan projektet för verifiering av målgruppen hänvisa till den relevanta
myndighetens regelverk. Viktigt i dessa fall är att kontrollera identitet på deltagare
så att man vet att det är samma person som är anvisad av respektive myndighet.
Exempel:
a) Projektet genomförs av, eller i samarbete med Arbetsförmedlingen som
anvisar tredjelandsmedborgare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen
och omfattas av etableringsuppdraget, till projektets aktiviteter. Enligt
Arbetsförmedlingens regelverk, är ovannämnda personer nyanlända som
har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som
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flykting, kvotflykting, alternativt skyddsbehövande och deras anhöriga.
Personerna har en etableringsplan i två år d.v.s. 24 månader, undantag om
personen i fråga har varit föräldraledig och pausat sin
etableringsersättning, då är det 36 månader. Dessa personer är
registrerade i myndighetens operativa system, vilket garanterar att de är
verifierade och därmed tillhör AMIF:s målgrupp.
I projekt som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen ska
stödmottagaren säkerställa att ett samarbetsavtal avseende verifiering av
målgruppen och som inte bryter med offentlighets- och sekretesslagen
finns upprättat.
Vid en kontroll av Fonden eller annan granskande myndighet, ska
projektet presentera samarbetsavtalet, där målgruppsverifieringen
framgår enligt AMIF:s krav på målgruppsverifiering.
En förenklad deltagarlista som innehåller namn och efternamn på personer
ska sammanställas av stödmottagaren vid alla aktiviteter. Individerna som
deltar i aktiviteter styrker sin identitet med någon typ av ID-handling där
foto och namn framgår.
b) Projektet genomförs av eller i samarbete med Migrationsverket som
anvisar personer till projektets aktiviteter. Om projektets målgrupp är
anvisad från Migrationsverket kan projektet förlita sig på att personens
status är säkerställd. I sådant fall räcker det med att personen kan styrka
sin identitet med någon typ av ID-handling där foto och namn framgår.
Förenklade deltagarlistor som innehåller namn och efternamn på personer
ur målgruppen sammanställs av stödmottagaren.
4.4 Om särskilt utsatta personer som ingår målgruppen inte vill/ kan lämna sina
kontaktuppgifter eller uppge nationaliteten skriftligen, kan projektpersonalen efter
kontrollen av personens identitet och legala status, styrka med sin signatur att
personen tillhör målgruppen på aktivitetens deltagarlista i enlighet med den metod
som redovisats och godkänts av fonden.
4.5 I projekt där målgruppen är personer med lagakraftvunna utvisningsbeslut är
det beroende på projektets verksamhet inte aktuellt med deltagarlistor. Däremot
måste projektet ha en metod för statistik och redovisning över antal personer vars
utvisningsbeslut verkställts samt att deras redovisning avser unika individer. Denna
metod och detta register måste kunna kontrolleras och verifieras av AMIF under en
på plats kontroll.
4.6 Projekten där målgruppen är ensamkommande barn. På deltagarlistan redovisar
projektet målgruppen vars deltagande styrks av personalen som ansvarar för
respektive aktivitet. Det kan vara en lärare, socialsekreterare, godeman,
projektpersonal eller en annan tjänsteman som har befogenhet att styrka uppgifter
på uppdrag av stödmottagaren, som följer upp målgruppens status kontinuerligt
hos respektive kommun, där målgruppen är inskriven. Metoden bedöms som
tillförlitlig då kommunen varje månad redovisar barnens legala status till
Migrationsverket, som i sin tur avslutar ärenden där barnets status förändrats eller
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om hen avvikit. Vid kontroll kan Fonden eller en annan granskande myndighet
begära kompletterande uppgifter som stödmottagare inhämtar från kommunen
där målgruppen är inskriven.

5. Projektets arbete med deltagare i projekt
Projekten kan också arbeta och redovisa sina indikatorer med personer som är s.k.
projektdeltagare.
Med projektdeltagare avses i detta fall personer som deltar i projektaktiviteter
men som inte är tredjelandsmedborgare. De kan vara t.ex. tjänstemän som går
utbildning eller arbetar med målgruppen; anställda inom offentlig verksamhet eller
inom frivilligsektorn som medverkar på projektets konferenser och tar del av
projektets erfarenheter, mm.
Vid varje aktivitet ska en deltagarlista sammanställas som bör innehålla följande
information:
•
I rubriken anges projektets namn, aktivitet och datum
Sedan följer en sammanställning av personuppgifter för deltagande personer:
•
personens namn och efternamn,
•
kontaktuppgifter, som är epost eller telefonnummer
•
eventuellt - underskrift
Se nedan ett exempel på deltagarlista för projektets deltagare.

Exempel 4.

Vid rapporteringen av deltagare i projektets indikatorer ska de individer som är
unika, dvs. personer som deltar i projektets aktiviteter för första gången, markeras
i deltagarlistan. Därutöver kan projektet med fördel sammanställa en särskild
förteckning med unika personer, vilken skickas in till Fonden i samband med
ansökan om utbetalning.

Om du har frågor kring verifiering av målgrupp kontakta:
fonderna@migrationsverket.se

