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1. Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder 
Referens: artikel 22.3 a iii, iv, v och ix i förordning (EU) 2021/1060 (förordningen om gemensamma 
bestämmelser) 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik 
genom fyra specifika mål: 

1. Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa 
dimension. 
2. Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala 
behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för 
tredjelandsmedborgare. 
3. Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande 
och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer. 
4. Stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de 
medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt 
samarbete. 

Sveriges strategi utgår från behov på programmets område i Sverige. Insatser som genomförs ska vara 
jämställdhetsintegrerade och alla insatser som berör barn ska tillgodose barns rättigheter. Alla insatser ska 
efterleva Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Amif bidrar till genomförandet 
av Agenda 2030, i den mån det är möjligt och där effekter och resultat sammanfaller med målen i Sveriges 
nationella program. 

För att hantera den ökade tilldelningen av medel i den nya programperioden kommer Sverige starta den 
första ansökningsomgången så tidigt som möjligt. En modell för förenklad redovisning kommer tillämpas 
för att minska administrativ börda. Förvaltande myndighet kommer i stor utsträckning arbeta med riktade 
utlysningar. Det för att på ett resurseffektivt sätt teckna avtal om insatser som krävs för att uppnå 
programmets förväntande resultat, effekter och kvantitativa mål. Initialt avser förvaltande myndighet 
teckna avtal med ett mindre antal stora projekt. I tabell 3 per respektive mål har belopp satts till 0 EUR för 
de interventionstyper som inte kommer att användas vid programstart. Dessa kan bli aktuella att använda 
vid framtida behov och implementering av programmets tematiska delar. 

Målgruppen för Amif 
Målgruppen för Amif är tredjelandsmedborgare. Insatser kan riktas till målgruppen inför att den är på väg 
att bosätta sig i Sverige, befinner sig i Sverige eller förväntas återvända. Insatser finansieras med 
inriktning på målgruppen och utgår från målgruppens behov. 

Behoven till grund för Sveriges strategi 
Programperioden Amif 2014-2020 visar vikten av ett brett program som kan möta omvärldens 
förändringar. Programmet för Amif 2021-2027 har därför utformats för att kunna hantera omvärldens 
förändringar. Utgångssituationen inför programstart analyserades och behov inför Amif 2021-2027 
identifierades vid en behovsanalys som gjordes år 2019. (För källförteckning se Behovsanalys Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden 2021-2027 diarienummer 1.1.2-2019-36772). Fyra strategiska 
behovsområden genomsyrar Sveriges strategi: likvärdig behandling, insatser tidigt, samverkan och 
digitalisering. Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 och det stora inflödet av flyktingar till EU är 
ett exempel på hur omvärlden snabbt kan förändras. Genom Sveriges strategi är det möjligt att hantera 
konsekvenser av omvärldsförändringar med stöd av Amif. 

Likvärdig behandling för lika effekt 
Det finns behov av anpassade åtgärder för avgränsade delar av målgruppen, alla delar av målgruppen 
behöver inte samma insatser. Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder bland 
annat att när insatser berör barn ska konsekvenser för barn analyseras och barns rättigheter tillgodoses. 
Andra exempel på grupper som kan behöva riktade insatser är kvinnor, personer som utsatts för 
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människohandel, vidarebosatta personer, personer med funktionsnedsättning, personer med ohälsa och 
hbtqi-personer. Genom att mäta insatsernas resultat uppdelat på ålder, kön och utsatta grupper kommer 
effekten av programmet för målgruppen att kunna följas. 

Insatser tidigt 
Det finns behov av rätt insatser tidigt inom alla programmets områden, en tydligare s.k. röd tråd i 
migrationsprocessen från början till slut. Det betyder att göra rätt sak från början i processen för att korta 
väntetiden för målgruppen, tidig bedömning av om, och i så fall vilka åtgärder som behövs och att tidigt 
sätta in dessa. Vidarebosättning är en prioritering, andelen fondmedel som används till vidarebosättning 
ska öka väsentligt under programperioden. Prioriteringen är ett exempel på insatser tidigt, ett fokus på 
tiden före ankomst och den allra första tiden i Sverige. 

Samverkan 
Det finns behov av att utveckla samverkan och samarbete mellan olika aktörer med olika ansvarsområden 
inom programmets alla områden, i syfte att stärka genomförandet och få så bra effekt som möjligt för 
målgruppen. Sverige ska därutöver beakta möjligheterna till samverkan med andra fonder, som 
exempelvis ESF+, ISF och BMVI, för att skapa synergier och stärka genomförandet av respektive fond. 

Digitalisering 
Ett återkommande förslag på arbetssätt inom programmets specifika mål är digitalisering. Det finns behov 
av insatser för att digitalisera arbetssätt och processer i syfte att effektivisera och generera kortare 
väntetider. Det finns även behov av att höja målgruppens digitala kompetens. 

Utgångssituation och behov inom programområdet 

Specifikt mål 1 – Asylområdet 
I nuläget pågår förhandlingar om EU:s gemensamma asylsystem vilket kan betyda nya regelverk att införa 
i nationell rätt. Under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Tillfälliga begränsningar i 
utlänningslagen infördes för att harmonisera Sveriges system med övriga EU. Lag (2016:752) om 
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige bidrog till ett minskat antal 
asylsökande till cirka 25 000 årligen 2016 och 2017. Till följd av Covid-19 sökte endast 11 400 personer 
asyl i Sverige år 2021, vilket är det lägsta antalet på 20 år. Sommaren 2021 ändrades den svenska 
utlänningslagen permanent. I korthet innebär de införda förändringarna en huvudregel om tidsbegränsade 
uppehållstillstånd. 

Analysen visar på följande behov: 
 Gemensamt lärande via dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling av EU-länders tillämpning av 

EU-gemensamma regelverk.   
 Effektivisera asylsystemet för att korta målgruppens väntan, exempelvis genom ökad 

digitalisering, utveckling och utvärdering av system och arbetssätt. 
 Utveckla kunskaper och kompetenser hos medarbetare inom asylprocessen. 
 Förbättra prognosarbetet på nationell, regional och lokal nivå. 
 Utveckla kapaciteten i mottagningssystemet för att hantera variationer i antal asylsökande och 

tillgodose utsatta gruppers behov. 
 Utveckla anpassad kommunikation och stödinsatser till målgruppen, exempelvis om 

arbetsmarknad och samhälle i syfte att öka förståelsen för asylprocessen och motverka 
passivisering. 

 Hälsoinsatser för målgruppen, exempelvis hälsoinformation, behandling av psykisk ohälsa och 
psykosocialt stöd. 

Specifikt mål 2 – Området laglig migration och integration 
Nya regler för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden har införts och nya EU-
regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning har tillkommit. De nya 
reglerna i utlänningslagen som trädde i kraft sommaren 2021 innebär särskilda krav för permanent 
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uppehållstillstånd. Handläggning av ansökningar om förlängning av tillstånd kommer att omfatta fler 
ärendeslag än asyl. Enligt Migrationsverkets prognos finns balanser av oavgjorda ärenden inom 
framförallt anhöriginvandring och medborgarskap, vilka bedöms minska år 2023 (Migrationsverket 
Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-04-29 diarienummer 1.1.3-2021-425). 

Sverige genomför arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att främja inkludering och utbildning. 
Arbetsförmedlingen reformeras och det nya systemet med fristående aktörer som matchar och rustar 
arbetssökande för jobb ska träda ikraft 2022. Kommunerna genomför också i varierande omfattning 
arbetsmarknadsinsatser (Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de 
rättsliga förutsättningarna SOU: 2020:41:14-15). Det är inte klart hur ansvaret kommer se ut mellan 
aktörerna, men samarbete kommer krävas för att möta enskilda arbetssökandes specifika behov. Covid-19 
har haft stor påverkan på arbetsmarknaden och långtidsarbetslösheten bland gruppen utrikesfödda har ökat 
från redan höga nivåer (Arbetsförmedlingen: Långtidsarbetslöshetens utveckling i spåren av pandemin 
2021:13-14). 

Mottagandet av programmets målgrupp har historiskt varit baserat på var i landet det funnits tillgängliga 
bostäder. Asylsökandes rätt att bo i eget boende under asylprocessen i kombination med tillgång på lediga 
bostäder över landet har gjort att det i stort sett varit samma kommuner som tagit emot merparten av 
programmets målgrupp. Det har bidragit till områden med ökade socioekonomiska utmaningar och ökad 
segregation. Ett långsiktigt politiskt reformprogram för minskad segregation åren 2017-2025 har antagits. 
Lokala och regionala aktörer har en viktig roll i arbetet. Drygt 35 000 ensamkommande barn sökte asyl i 
Sverige 2015. Många bedömdes sakna skyddsbehov och fick beslut om utvisning efter åldersbedömning. 
Handläggningen drog ut på tiden p.g.a. det stora antalet ansökningar 2015. Den s.k. gymnasielagen 
tillkom. Den grupp som sökte skydd som ensamkommande barn hösten 2015 är en grupp som kan ha 
behov av särskilda insatser både inom specifikt mål 2 och 3. Gymnasielagen upphör att gälla i slutet av 
2023. Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att samordna Nationellt metodstödteam mot 
människohandel (NMT). Rapporten ”Prostitution och människohandel” publicerad 1 oktober 2021 lyfter 
bl.a. fram fortsatta behov av kvalitativt stöd och att fortsätta utveckla formerna för det stöd som Sverige 
enligt internationella åtaganden förbundit sig till. 

Studier visar att sysselsättningsgraden bland vidarebosatta är lägre än för övriga migrantgrupper. En 
förklaring kan vara att vidarebosatta ofta är särskilt utsatta, b.la. psykisk ohälsa kan vara en faktor som 
påverkar inträdet på arbetsmarknaden negativt (Ruist, J. 2018, Tid för integration, Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi, ESO 2018:3). Aktörer har påtalat att skillnaden mellan att arbeta med 
vidarebosatta och tidigare asylsökande som nyanlända kan bero på skillnaden i vistelsetid i Sverige innan 
kommunanvisning. Insatser inom vidarebosättning behövs både på system- och individnivå, samt före och 
efter individens ankomst till Sverige. 

Analysen visar på följande behov: 
 Utveckla och anpassa myndigheter med ansvar för laglig migration för att bättre möta 

målgruppens behov och omvärldens förändringar. Exempelvis genom att utveckla 
bemanningsstrukturer, processer, IT-system och kompetenshöjande insatser för handläggande 
personal. 

 Utveckla organisationer och arbetssätt, samt stärka samverkan i och mellan myndigheter för att 
möta målgrupper med en ansökan som kan flyttas mellan olika processer och olika myndigheter. 

 Tidiga förberedande insatser för målgruppen innan ankomst till Sverige. 
 Stöd till individer och familjer som genomgår familjeåterföreningsprocess. 
 Insatser anpassade efter målgruppens särskilda behov för att säkerställa likvärdig behandling, 

exempelvis insatser för kvinnor, personer med funktionsnedsättning och unga vuxna som beviljats 
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 

 Anpassa metoder och insatser för att individen ska kunna påbörja, fortsätta eller avsluta sin 
etablering utefter individuella skillnader i språknivå, utbildningsbakgrund m.m. för att 
effektivisera etableringen och integrationen i samhället och inträdet på arbetsmarknaden. 

 Insatser för att förbättra målgruppens hälsa, exempelvis informationsinsatser om svensk sjukvård 
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och målgruppens rättigheter, kunskapshöjande insatser om målgruppen för exempelvis 
vårdpersonal som möter dem. 

 Samverkan och koordineringen av integrationsinsatser mellan samhällsaktörer på statlig, regional, 
lokal nivå och i civilsamhället. 

 Stärka insatser för samarbete och erfarenhetsutbyte och främja dialog mellan målgruppen och det 
mottagande samhället. 

 Stärkt samordning i och mellan mottagande kommuner omkring hälsa och särskilda behov för att 
förbereda mottagandet. 

 Förbättra mottagandet av vidarebosatta när de anvisats till kommun, exempelvis bostad, hälsa, 
språk, delaktighet i samhället och samhällsinformation. Ett exempel på hur civilsamhället kan vara 
delaktigt i utvecklingen av integrationsinsatser är s.k. sponsorskapsprogram anpassade till det 
svenska systemet. 

Specifikt mål 3 – Området bekämpning av irreguljär migration samt återvändande 
EU:s strategiska agenda från 2019 poängterar vikten av att förebygga och minska den irreguljära 
invandringen, inbegripet människohandel och smuggling av människor, särskilt genom att bedriva en 
effektiv återvändandepolitik med respekt för de grundläggande rättigheterna (Källa: Europeiska rådet, En 
ny strategisk agenda 2019-2024). 

Under 2019 avgjordes 44 520 ansökningar om skydd i Sverige i första instans (Migrationsverkets 
årsredovisning 2019, tabell 6.1). Bifallsandelen för avgjorda ansökningar var 38 procent. Närmare två 
tredjedelar av besluten som fattades av Migrationsverket innebar avslag på ansökan om skydd. 

Enligt överklagandedata från tredje tertialen 2019, delade domstolen Migrationsverkets bedömning i 82 
procent av fallen (Analysrapport av uppföljning av domar från migrationsdomstol diarienummer 1.3.1-
2020-1917). Den låga bifallsandelen vid överprövning visar att återvändandeaspekten ska beaktas tidigt i 
asylprocessen. 

Sammanlagt återvände cirka 12 200 personer under år 2019 med hjälp av antingen Migrationsverket eller 
Polismyndigheten. Sedan år 2000 har mer än 300 000 beslut vunnit laga kraft. När ett beslut vinner laga 
kraft ska det verkställas, vilket betyder att individen som omfattas av beslutet ska återvända. En analys av 
Migrationsverkets data 1999-2018 tyder på att cirka 60 procent av besluten har verkställts (DELMI, 
Rapport 2020:1 De som inte får stanna. Att implementera återvändandepolitik, iii). Antalet förvarsplatser i 
Sverige regleras på politisk nivå. Antalet platser för 2021 var 520. Under programperioden förväntas ett 
nytt förvar byggas och det finns behov av att utveckla alternativ till förvar. I Sverige placeras asylsökande 
som regel inte i förvar, varpå det inte är aktuellt att utveckla alternativ till förvar för asylsökande. 

Analysen visar på följande behov: 
 Öka återvändandet bland individer som inte har laglig grund att vistas i Sverige. 
 Undersöka och utveckla alternativ till förvar. 
 Öka kapaciteten i förvaren, inklusive öka kvalitén för målgruppen under den period den befinner 

sig i förvar (t.ex. meningsfull sysselsättning m.m.). 
 Öka kunskapen och förståelsen för återvändande som en del av asylprocessen både hos 

målgruppen och samhället i stort. 
 Målgruppsanpassa metoder och arbetssätt, både utifrån vilket skede i asylprocessen insatserna 

inleds och utifrån faktorer så som kön, särskilt utsatta grupper m.m. 
 Motivera, förbereda och stötta individer som ska återvända, oavsett om de varit kort eller lång tid i 

Sverige. Exempelvis rustande insatser såsom yrkesutbildning och åtgärder för att minska risker för 
missbruk eller människohandel. 

 Stöd och kompetensutveckling hos myndighetspersonal och aktörer i civilsamhället för att stötta 
individer som ska återvända. 

 Utveckla samordning och samverkan mellan aktörer för att värna målgruppens rättigheter och 
möjligheter och öka effektiviteten i verkställandet av beslut. 

 Utveckla och testa nya tillvägagångssätt för verkställigheter. 
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 Minska incitamenten att flytta till Sverige utan laglig grund, exempelvis genom 
informationsinsatser om konsekvenserna av att vistas och arbeta i Sverige utan laglig grund. 

 Ökat stöd för kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer, exempelvis för mottagande på ett välordnat och 
likvärdigt sätt av medborgare och andra som ska återvända.  

Specifikt mål 4 – Området solidaritet 
Sedan 2015 har vidarebosättning kommit att spela en viktigare roll i diskussionerna om internationellt 
skydd i EU. Sedan 2018 har Sveriges flyktingkvot utökats till ca 5000 personer per år. Det är en ökning 
med 3100 platser sedan 2016. Amif har bidragit med ett signifikant belopp till stöd för genomförandet. 
Sveriges inställning är ett fortsatt högt mottagande av vidarebosatta under programperioden. 

Analysen visar på följande behov: 
 Förbereda och introducera kvottuttagna individer och familjer på plats i tredjeland innan avresa. 
 Rätt och lättillgänglig information om det mottagande samhället riktad till vidarebosatta individer. 
 Utveckla processen för uttagning, anvisning och informationsförmedling mellan aktörer. 
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2. Specifika mål och tekniskt bistånd 

Referens: artikel 22.2 och 22.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Vald Specifikt mål eller tekniskt bistånd Typ av åtgärd 

1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) Regelbundna åtgärder 

1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) Särskilda åtgärder 

1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) Bilaga IV-åtgärder 

1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) Driftstöd 

1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) Krisstöd 

2. Laglig migration och integration Regelbundna åtgärder 

2. Laglig migration och integration Särskilda åtgärder 

2. Laglig migration och integration Bilaga IV-åtgärder 

2. Laglig migration och integration Driftstöd 

2. Laglig migration och integration Krisstöd 

3. Återsänd Regelbundna åtgärder 

3. Återsänd Särskilda åtgärder 

3. Återsänd Bilaga IV-åtgärder 

3. Återsänd Driftstöd 

3. Återsänd Krisstöd 

4. Solidaritet Regelbundna åtgärder 

4. Solidaritet Särskilda åtgärder 

4. Solidaritet Bilaga IV-åtgärder 

4. Solidaritet Driftstöd 

4. Solidaritet Krisstöd 

4. Solidaritet Vidarebosättning och 
humanitärt mottagande 

4. Solidaritet Internationellt skydd 
(Överföring in) 

4. Solidaritet Internationellt skydd 
(Överföring ut) 

TA.36(5). Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 
36.5 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser) 

TA.37. Tekniskt bistånd – inte kopplat till kostnader 
(artikel 37 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser) 
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2.1. Specifikt mål: 1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) 

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet 

Genom den svenska strategin ska programmet bidra till långsiktiga samhällsförändringar som innebär att 
asylprocessen, vad gäller prövning av skyddsskäl och mottagandet av skyddsbehövande, har blivit mer 
rättssäkert, effektivt, flexibelt och med förstärkt kvalitet för individen. 

Inom ramen för Amif 2014-2020 har nya aktörer i form av kommuner och lokala organisationer 
genomfört insatser för att bidra till organiserad sysselsättning för asylsökande under asyltiden. En 
utmaning med insatserna har varit tillgång till målgruppen, då målgruppens boendeformer regleras på 
nationell nivå, varpå målgruppen vid flera tillfällen flyttats från insatsens upptagningsområde. Inom 
målområdet finns ett strategiskt behov av att arbeta vidare med samverkan mellan nationell, regional och 
lokal nivå i syfte att tillgodose målgruppens behov på individ- och gruppnivå, inte minst vad gäller barns 
rättigheter såsom tillgång till skola och förskola under asylprocessen. 

Insatser för att stärka den rättsliga kvaliteten genom kompetensutveckling och stöd på nationell nivå har 
genomförts inom Amif 2014-2020. Insatsen ”Asylrättens kärna” har rapporterat att den rättsliga kvalitén i 
vissa delar har ökat med över 70 procent på deltagande enheter. Insatser för att förkorta 
handläggningstider via effektivare processer för överlämning mellan Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna har också fallit väl ut. Enligt Migrationsverkets årsredovisning för år 2020 var 
handläggningstiden för förstagångsansökningar cirka 10 månader. Migrationsverket bedömer i 
verksamhetsprognos för april 2021 att handläggningstiden under 2021 kommer att vara 6 månader. Det 
finns dock ett fortsatt behov av insatser som fokuserar på att effektivisera processer och minska 
handläggningstider. 

Vid programstarten av Amif 2021-2027 finns det ett fortsatt behov av systemutvecklande insatser på 
strukturell nivå inom asylprocessen samt kunskapshöjande, stöttande och förberedande insatser på 
individnivå. Insatser inom asylprövningen behövs, som både ökar rättssäkerheten och gör det tydligt för 
målgruppen vilka krav som ställs. Inom ramen för asylmottagandet behövs förberedande insatser både vad 
gäller etablering och återvändande. Sammanfattningsvis ställer variationer i antal asylsökande samt 
ändringar i lagstiftning stora krav på flexibilitet och anpassning hos myndigheter på nationell, regional 
och lokal nivå för att uppnå det specifika målet i Sverige. 

Förväntade övergripande resultat av insatser bidrar till långsiktiga samhällsförändringar 
Vid programperiodens slut ska genomförandet inom specifikt mål 1 ha bidragit till övergripande resultat 
som bidrar till de långsiktiga samhällsförändringar som ska uppnås inom målet. De övergripande 
resultaten kan beskrivas som ökat lärande och kännedom inom EU om gemensamma regelverk. Ökade 
kompetenser hos medarbetare inom processen avseende asylprövning och asylmottagning. 
Systemförbättrande insatser har lett till att asylsystemet fått bättre kapacitet att hantera variationer, såsom 
variationer i antal asylsökande, i att möta utsatta gruppers behov, förändrad politisk styrning eller 
förändrade ekonomiska förutsättningar. Ett led i detta är också förbättrat prognosarbete på nationell, 
regional och lokal nivå. 

Utveckling av asylprocessen har genom olika insatser lett till förkortad väntetid på beslut för målgruppen 
och att asylprocessen är begriplig och förutsägbar för individer som söker skydd. Insatser har bidragit till 
minskad ohälsa hos målgruppen och bättre förutsättningar att förbereda målgruppen inför nästa steg i 
processen, som antingen kan vara etablering eller återvändande. Asylmottagandet har blivit mer effektivt 
och anpassat till individers och gruppers behov, med särskild hänsyn till utsatta grupper och barns 
rättigheter och behov. Genomförandet bidrar till att mottagningsvillkoren förbättrats i det svenska 
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asylsystemet, såsom informations- och stödinsatser för målgruppen som rör asylprocessen och det svenska 
samhället, men även konkreta insatser inriktade på boende, samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap 
och hälsa för målgruppen. 

Genomförandeåtgärder 
Exempel på aktiviteter för att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska 
asylsystemet, inbegripet dess externa dimension struktureras i det nationella programmet med hjälp av 
genomförandeåtgärder. De fyra strategiska behoven som beskrivs i avsnitt ett innebär för det här målet att 
det finns behov av insatser som exempelvis tidigt identifierar asylsökande med särskilda behov och 
insatser som tidigt stärker och informerar om asylsökandes rättigheter och skyldigheter. Behovet av 
likvärdig behandling innebär att insatser inom asylprocessen tar hänsyn till, och är anpassade efter 
asylsökandes behov på individ- och gruppnivå, exempelvis beaktandet av barns bästa. För att stärka 
genomförandet behöver samverkan mellan aktörer som möter målgruppen utvecklas, exempelvis inom 
hälsoområdet, i syfte att förbättra målgruppens fysiska och psykiska mående. Det finns även behov av att 
öka digitaliseringen för att effektivisera asylprocessen och behov av insatser som ökar asylsökandes 
digitala kompetens. 

Projekt riktade till utsatta personer och sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- eller 
förfarandebehov kan innebära möjlighet till 90 procents finansiering av insatsens kostnader. Driftstöd 
kommer att användas av offentliga myndigheter, främst Migrationsverket, för personal och 
servicekostnader samt utbyte och underhåll av utrustning, inklusive IT-system. Migrationsverket innehar 
det huvudsakliga myndighetsuppdraget inom ramen för målet såsom att handlägga ansökningar och ordna 
boende till vuxna och familjer under asyltiden. Inom målet kan driftsstöd komma att täcka kostnader för 
renovering och modernisering av platser vid mottagningsinfrastrukturer. Det kan även komma att 
användas för att täcka personalkostnader inom asylprövning, vidarebosättning och asylmottagning. 

Vidarebosättning till Sverige är en del av Sveriges arbete för att stärka och utveckla alla aspekter av det 
gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension. Förstärkningen av systemets 
externa dimension avser också en förstärkning av medlen för vidarebosatta. Den svenska 
vidarebosättningen är baserad på svensk lagstiftning inom asylområdet och genomförs i praktiken med 
hjälp av personal som till vardags arbetar med asylprövning. Genomförandet av insatser i tredjeland 
kommer att grunda sig på expertmyndigheternas, i första hand Migrationsverkets och Polismyndighetens, 
etablerade arbetssätt för internationellt samarbete, både för identifiering av insatser och för val av 
tredjeland. 

Genomförandeåtgärd 1.a 
Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringar som har samband med 
det gemensamma europeiska asylsystemet. 

Exempel på aktiviteter 
1. Kunskaps- och kompetensutveckla personal inom asylprövning för att stärka den rättsliga 

kvaliteten i prövning och beslutsfattande, öka kunskapen om särskilt utsatta grupper och 
säkerställa en enhetlig tillämpning av EU-gemensamma regelverk. 

2. Utveckla asylmottagandet för att höja kvaliteten och öka kapaciteten, exempelvis insatser för att 
förbättra samordningen mellan aktörer och kunskaps- och kompetensutveckling för personal vad 
gäller mottagning av exempelvis särskilt utsatta grupper. 

3. Tidig information till målgruppen om asylprocessen i Sverige; om förutsättningar för 
uppehållstillstånd och om ett eventuellt återvändande. 

4. Framåtsyftande aktiviteter för asylsökande och vidarebosatta, vilka ökar kunskapen och förståelsen 
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för asyl- eller vidarebosättningsprocessen och skapar goda förutsättningar för individen inför 
processens avslut, det vill säga ett återvändande eller bosättning i Sverige. 

5. Utveckla hälsokommunikation, stöd och behandling av psykisk ohälsa, psykosocialt stöd till 
målgruppen. 

6. Anpassa information- och stödinsatser till barn och andra utsatta grupper bland asylsökande och 
individer aktuella för vidarebosättning. 

7. Utveckla boenden- och boendeformer för vuxna, barn i familjer och ensamkommande barn. 
8. Utveckla kommunikationskanaler och forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsländer om 

tillämpningen av de EU-gemensamma regelverken på asylområdet inklusive vidarebosättning. 

Genomförandeåtgärd 1.b 
Stöd till kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem såvitt avser infrastrukturer och tjänster när så krävs, 
även på lokal och regional nivå. 

Exempel på aktiviteter 
1. Utveckla prognoser, informationsmaterial, hälsokommunikation, rekommendationer eller liknande 

för att med längre framförhållning och på ett bättre sätt tillgodose målgruppens rättigheter under 
asylprocessen. 

2. Utveckla förvaltning, arbetssätt, metoder och system för asylprövning inklusive vidarebosättning. 
3. Utveckla och underhålla nya och befintliga IT-system inom asyl- och mottagningssystemet. 

Genomförandeåtgärd 1.c 
Stärkande av samarbetet och partnerskapet med tredjeländer för migrationshantering, bland annat genom 
att stärka deras kapacitet att förbättra skyddet för personer i behov av internationellt skydd inom ramen för 
globalt samarbete. 

Exempel på aktiviteter 
1. Utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med tredjeländer av strategisk karaktär på områdena 

asyl- och migrationshantering inklusive vidarebosättning genom exempelvis studiebesök, 
workshops med tredjeland och utsändande av experter. 

Genomförande åtgärd 1.d 
Tillhandahållande av tekniskt och operativt bistånd till en eller flera andra medlemsstater, inbegripet i 
samarbete med Euaa. 

Exempel på aktiviteter 
1. Insatser med tekniskt och operativt bistånd om behov uppstår på grund av akuta omständigheter. 
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2.1. Specifikt mål 1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 1: Outputindikatorer 

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029) 

O.1.1 Antalet deltagare som får stöd antal 5 500 19 400 

O.1.1.1 varav antal deltagare som fått rättsligt bistånd antal 554 1 940 

O.1.1.2 av vilka antalet deltagare som fått andra typer av stöd, inklusive information och bistånd under hela asylförfarandet antal 4 989 17 460 

O.1.1.3 varav antal utsatta personer som fått stöd antal 377 1 300 

O.1.2 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter antal 432 1 500 

O.1.3 Antalet nyinrättade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk antal 43 150 

O.1.3.1 varav antal nyinrättade platser för ensamkommande barn antal 14 50 

O.1.4 Antalet renoverade/moderniserade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk antal 51 180 

O.1.4.1 varav antal renoverade eller moderniserade platser för ensamkommande barn antal 3 10 
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2.1. Specifikt mål 1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 2: Resultatindikatorer 

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer 

R.1.5 Antalet deltagare som 
anser att 
utbildningsverksamheten 
är användbar i deras arbete 

antal 0 andel 2021 900 antal Projektrapporteri 
ng 

R.1.6 Antalet deltagare som tre 
månader efter 
utbildningsverksamheten 
rapporterat att de utnyttjar 
de färdigheter och 
kompetenser som de 
förvärvat under den 
utbildningsverksamheten 

antal 0 andel 2021 600 antal Projektrapporteri 
ng 

R.1.7 Antalet personer placerade 
i alternativ till förvar 

antal 0 antal 2021 0 antal x Används inte 

R.1.7.1 av vilka antal 
ensamkommande barn 
placerade i alternativ till 
förvar 

antal 0 antal 2021 0 antal x Används inte 

R.1.7.2 av vilka antal familjer 
placerade i alternativ till 
förvar 

antal 0 antal 2021 0 antal x Används inte 
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2.1. Specifikt mål 1. Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet) 
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp 
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen 
Tabell 3: Preliminär fördelning 

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro) 

Insatstyp 001.Mottagningsförhållanden 14 351 213,59 

Insatstyp 002.Asylförfaranden 19 134 951,00 

Insatstyp 003.Genomförande av unionsregelverket 2 391 869,00 

Insatstyp 004.Migrerande barn 2 391 869,00 

Insatstyp 005.Personer med särskilda mottagnings- och förfarandebehov 2 391 869,00 

Insatstyp 006.Unionens vidarebosättningsprogram eller nationella program för vidarebosättning och humanitärt mottagande (punkt 2 g i bilaga III) 47 175 607,00 

Insatstyp 007.Driftstöd 11 880 075,00 
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2.1. Specifikt mål: 2. Laglig migration och integration 

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet 

Genom den svenska strategin ska programmet bidra till långsiktiga samhällsförändringar som innebär 
stärkta möjligheter till laglig migration till Sverige. Det medför också minskade incitament för irreguljär 
migration. Programmet ska bidra till en mer sammanhållen, rättssäker, effektiv och flexibel process för 
laglig migration och integration. Processen ska vara anpassad efter målgruppens behov för att öka 
möjligheterna för målgruppen att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden 
den första tiden i Sverige. 

Inom ramen för Amif 2014-2020 har det inom området Laglig migration och integration funnits ett stort 
intresse hos aktörer på nationell, regional och lokal nivå att bidra i arbetet för integration av fondens 
målgrupp och stärka kapaciteten i omgivande system för laglig migration. Insatser på integrationsområdet 
har genomförts på alla nivåer. Riktade insatser mot avgränsade grupper inom målgruppen samt projekt 
som skapat engagemang för lokalsamhället har fått goda resultat. Samarbete mellan olika typer av aktörer 
har visat sig effektivt, och erfarenheter från Amif 2014-2020 visar att det är viktigt att stödmottagare 
känner sin målgrupp och gör noggranna bakgrundsanalyser. Kapacitetshöjande insatser i syfte att korta 
handläggningstider har också genomförts. Under programperioden infördes ändringar i lagstiftningen från 
permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd. En insats inom Amif 2014-2020 har minskat 
handläggningstiden med 20 procent. Tidsbegränsade tillstånd är inför programperioden 2021-2027 
huvudregel i Sverige, varpå ytterligare förbättringar och förstärkningar kan behöva göras. 

Vid programstarten av Amif 2021-2027 innebär utgångssituationen även inom specifikt mål 2 krav på att 
anpassa arbetssätt och organisationer till variationer i antal migranter och förändringar av lagstiftning, 
vilket ger variationer i antalet ansökningar per ärendekategori. Digitaliserings- och kapacitetsbyggande 
insatser inom ramen för Amif 2014-2020 kommer därmed att kunna fortsätta att utvecklas via insatser 
inom Amif 2021-2027. Laglig migration handlar också om att underlätta eller skapa gynnsamma 
förutsättningar för den lagliga rörligheten till Sverige och rör lagstiftning som reglerar migration på grund 
av exempelvis familjeåterförening, arbete och studier. Inom specifikt mål 2 ryms också 
integrationsinsatser, det vill säga målgruppsanpassade integrationsinsatser på individ- och gruppnivå, både 
före- och efter inresa till Sverige. Exempel på målgrupp är tidigare asylsökande, familjemedlemmar, 
studenter, arbetskraftsinvandrare med flera. 

Inför genomförandet av Amif 2021-2027 finns också ett behov av ökat fokus på synergier mellan Amif 
och andra fonder, framförallt ESF+. Inom integrationsområdet kan Amif genomföra insatser som 
förbereder en individ för arbetsmarknaden i det tidiga skedet av integration, exempelvis inom hälsa, 
språkträning och yrkesförberedelser. ESF+ kan komplettera Amif bl.a. genom insatser för etablering på 
arbetsmarknaden i det senare skedet av integration och för att främja social inkludering på medel och lång 
sikt. ESF+ kan stödja insatser när individen har grundläggande förutsättningar tillgodosedda. Arbetssätt 
för utökad samverkan och för att hantera eventuella överlappningar mellan Amif och ESF+ kommer 
utvecklas, exempelvis vad gäller utlysningar och information till aktörer som vill genomföra insatser, i 
syfte att koordinera implementeringen av fonderna på nationell nivå. 

Förväntade övergripande resultat av insatser bidrar till långsiktiga samhällsförändringar 
Vid programperiodens slut ska genomförandet inom specifikt mål 2 ha bidragit till övergripande resultat 
som ska bidra till de långsiktiga samhällsförändringarna som ska uppnås inom målet. Inom specifikt mål 2 
handlar det om att utveckla system och processer för handläggning inom laglig migration. Laglig 
migration och integration hålls samman genom åtgärder både före och efter inresa, exempelvis för 
vidarebosatta personer och vid familjeåterförening. Insatser inriktade på process- och systemnivå ska leda 
till utvecklad kapacitet hos ansvariga myndigheter och aktörer involverade i det lokala mottagandet för att 

16SV SV 



 

 
 

 

 

möta målgruppens behov. Flexibiliteten och effektiviteten har ökat mellan involverade aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå för att möta målgruppens behov under den första tiden i Sverige. 
Programmet bidrar till utvecklad samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer med ansvar för 
målgruppens integration. Insatser är anpassade efter målgruppens behov på grupp- och individnivå för att 
säkerställa likvärdig behandling och stötta och stärka målgruppens etablering i Sverige. 

Insatser i Sverige bidrar till förbättrad hälsa och ökade kunskaper om Sveriges sjukvårdssystem hos 
målgruppen och förbättrar utbildningsresultat i svenska. Målgruppens etablering på arbetsmarknaden och 
samhället i stort under den allra första tiden i Sverige förbättras genom ökad validering av 
yrkeskompetens och ökad förståelse för arbetsmarknaden och samhället i övrigt. 

Genomförandeåtgärder 
Exempel på aktiviteter, för att stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med 
deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social 
delaktighet för tredjelandsmedborgare, beskrivs nedan med hjälp av genomförandeåtgärder. Det 
strategiska behovet av insatser tidigt kan inom mål 2 handla om stöttande och förberedande insatser såsom 
exempelvis informationsinsatser om Sverige för individer som lagligen ska migrera till Sverige, såsom 
vidarebosatta eller anhöriginvandrare. Likvärdig behandling kan exempelvis handla om att erbjuda 
stöttande insatser till grupper och individer med särskilda behov, såsom exempelvis migrerande barn, eller 
anpassade insatser efter målgruppens utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenheter. Samverkan 
inom målet syftar till att göra processer mer sammanhållna för att bättre möta målgruppens behov och 
stärka etableringen. Digitalisering handlar inom det här specifika målet också om att effektivisera 
processer och höja målgruppens digitala kompetens. 

Integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila 
samhället, kan innebära möjlighet till 90 procents finansiering av insatsens kostnader. Driftstöd kommer 
att användas av offentliga myndigheter, främst Migrationsverket, för personal och servicekostnader samt 
utbyte och underhåll av utrustning, inklusive IT-system. Migrationsverket innehar det huvudsakliga 
myndighetsuppdraget inom ramen för målet vad gäller att handlägga ansökningar inom området laglig 
migration inklusive ansvar för att kommunicera till målgruppen om lagliga vägar till EU. Inom målet kan 
driftsstöd komma att användas för att täcka personalkostnader för handläggning av ärenden, såsom 
anknytningsärenden och ansökan om arbetstillstånd samt utveckling av IT-system. 

Genomförandeåtgärd 2.a 
Stöd till utvecklingen och genomförandet av politik som främjar laglig migration och genomförandet av 
unionens regelverk om laglig migration, inklusive familjeåterförening och efterlevnaden av arbetsnormer. 

Exempel på aktiviteter 
1. Stöd till administrativ kapacitetsuppbyggnad hos aktörer. Det kan till exempel ske genom 

digitalisering och utveckling av system och metoder för att förbättra effektiviteten av 
handläggningen av nya tillstånd samt förnyelse av tillstånd. 

Genomförandeåtgärd 2.b 
Stöd till åtgärder för att underlätta reguljär inresa och bosättning i unionen. 

Exempel på aktiviteter 
1. Insatser för att stärka kapaciteten hos aktörer som organiserar det lokala mottagandet av 

vidarebosatta och nyanlända barn och vuxna i Sveriges kommuner, t.ex. genom insatser i skolan, 
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utbildning av personal eller genom utbyte av erfarenheter, samverkansinsatser inklusive nationella 
konferenser där erfarenheter kan spridas. 

2. Tidiga insatser innan ankomst till Sverige, såsom introduktion till och utbildning om det 
mottagande samhället och vilka förutsättningar som individen kommer ha efter ankomst. 

3. Insatser för att samordna, förbättra samt utveckla metoder och processer. Insatser som skapar ett 
helhetsgrepp över integrationen och individens situation för att främja skolgång, arbete och 
delaktighet i det svenska samhället. Insatser bör bygga på erfarenheter och framgångsfaktorer från 
tidigare genomförda projekt av mer strukturell karaktär, såsom samverkan mellan aktörer. 

Genomförandeåtgärd 2.c 
Stärkande av samarbetet och partnerskapet med tredjeländer för migrationshantering, inbegripet genom 
lagliga inresevägar till unionen, inom ramen för globalt samarbete på migrationsområdet. 

Exempel på aktiviteter 
1. Stöd till familjeåterförening riktat till aktörer i processen eller familjer, i syfte att underlätta 

mottagningsprocessen för familjer som återförenas. 

Genomförandeåtgärd 2.d 
Främjande av, integrationsåtgärder för social och ekonomisk delaktighet för tredjelandsmedborgare, och 
skyddsåtgärder för utsatta personer i samband med integrationsåtgärder, underlättande av 
familjeåterförening och förberedande åtgärder för att tredjelandsmedborgare ska kunna delta aktivt i och 
accepteras av det mottagande samhället, genom medverkan av nationella och särskilt regionala eller lokala 
myndigheter och det civila samhällets organisationer, inbegripet flyktingorganisationer och migrantledda 
organisationer samt arbetsmarknadens parter. 

Exempel på aktiviteter 
1. Utveckla kommuners kapacitet att ta emot individer och familjer som kommit till Sverige genom 

vidarebosättning eller humanitärt mottagande. Exempelvis vad gäller bostad, hälsa, språk, 
delaktighet i samhället och samhällsinformation och insatser för att öka civilsamhällets delaktighet 
genom familjestöds- och sponsorprogram. 

2. Stöd till nyanlända i användningen av digitala tjänster, t.ex. i kommuner. 
3. Arbetsmarknadsinsatser som erbjuds tidigt i individens integrationsprocess. Insatserna kan vara 

generella eller anpassade till särskilda grupper, såsom personer med kort utbildning och kvinnor. 
Exempel på insatser kan vara kompetensutvecklande aktiviteter, förberedande 
arbetsmarknadsaktiviteter, uppsökande verksamheter, tillgång till sociala och professionella 
nätverk, mentorskap, eller utveckling av metoder för att identifiera och validera utländsk 
utbildning och arbetslivserfarenhet. 

4. Tidiga insatser i det svenska språket och samhällsorientering. Språkinsatser kan exempelvis 
erbjudas tillsammans med praktik och yrkesvägledning. 

5. Sociala åtgärder för målgruppen som underlättar familjeliv och integration som en del av barnets 
utveckling och integration i samhället, exempelvis föräldrastöd, föräldrakurser, samtalsstöd eller 
stöd för barn i deras skolgång. Möjlighet för mycket nära släktingar med svenskt medborgarskap 
att ingå i dessa åtgärder i den utsträckning det är nödvändigt för ett ändamålsenligt genomförande 
av sådana åtgärder. 

6. Insatser för att öka kunskapen om den svenska sjukvårdsmodellens rättigheter och möjligheter 
inklusive kunskaper om exempelvis egenvård, tandhälsa och psykisk ohälsa. 

7. Insatser för stöd till vuxna och barn som utsatts för människohandel inklusive samordning och 
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kapacitetshöjande insatser över hela landet till stöd för offer för människohandel. 
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2.1. Specifikt mål 2. Laglig migration och integration 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 1: Outputindikatorer 

 

 

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029) 

O.2.1 Antalet deltagare som omfattas av åtgärder före avresa antal 200 700 

O.2.2 Antalet lokala och regionala myndigheter som fått stöd för att genomföra integrationsåtgärder antal 30 330 

O.2.3 Antalet deltagare som får stöd antal 6 034 21 100 

O.2.3.1 varav antal deltagare i språkkurser antal 2 414 8 400 

O.2.3.2 varav antal deltagare i samhällsinformationsutbildningar antal 2 414 8 400 

O.2.3.3 varav antal deltagare som fått personlig yrkesvägledning antal 1 207 4 200 

O.2.4 Antalet informationspaket och informationskampanjer för att öka medvetenheten om lagliga migrationsvägar till unionen antal 2 8 

O.2.5 Antalet deltagare som fått information och/eller bistånd i samband med ansökan om familjeåterförening antal 500 1 750 

O.2.6 Antalet deltagare som omfattas av program för rörlighet antal 189 660 

O.2.7 Antalet integrationsprojekt där lokala och regionala myndigheter är bidragsmottagare antal 15 50 
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2.1. Specifikt mål 2. Laglig migration och integration 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 2: Resultatindikatorer 

 

 

 

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer 

R.2.8 Antalet språkkursdeltagare 
som efter språkkursen har 
förbättrat sina kunskaper i 
värdlandets språk med 
minst en nivå enligt den 
gemensamma europeiska 
referensramen för språk 
eller en nationell 
motsvarighet 

antal 0 andel 2021 6 760 antal Projektrapporteri 
ng 

R.2.9 Antalet deltagare som 
rapporterat att aktiviteten 
varit till hjälp för deras 
integration 

antal 0 andel 2021 16 900 antal Projektrapporteri 
ng 

R.2.10 Antalet deltagare som har 
ansökt om att få sina 
kvalifikationer eller 
kompetenser som 
förvärvats i ett tredjeland 
erkända eller bedömda 

antal 0 antal 2021 3 380 antal Projektrapporteri 
ng 

R.2.11 Antalet deltagare som 
ansökt om status som 
varaktigt bosatt 

antal 0 antal 2021 530 antal Projektrapporteri 
ng 
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2.1. Specifikt mål 2. Laglig migration och integration 
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp 
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen 
Tabell 3: Preliminär fördelning 

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro) 

Insatstyp 001.Utveckling av integrationsstrategier 11 959 344,00 

Insatstyp 002.Offer för människohandel 3 189 158,00 

Insatstyp 003.Integrationsåtgärder – information och orientering, enda kontaktpunkter 5 581 027,00 

Insatstyp 004.Integrationsåtgärder – språkkurser 7 972 896,00 

Insatstyp 005.Integrationsåtgärder – samhällskunskap och annan utbildning 5 182 383,00 

Insatstyp 006.Integrationsåtgärder – introduktion, deltagande i och utbyten med värdsamhället 1 993 224,00 

Insatstyp 007.Integrationsåtgärder – grundläggande behov 7 972 896,00 

Insatstyp 008.Åtgärder före avresa 3 986 448,00 

Insatstyp 009.Program för mobilitet 0,00 

Insatstyp 010.Förvärv av uppehållstillstånd 23 918 689,00 

Insatstyp 011.Utsatta personer, inbegripet ensamkommande barn 7 972 896,00 

Insatstyp 012.Driftstöd 19 800 125,00 
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2.1. Specifikt mål: 3. Återsänd 

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet 

 

 

 

 

 
 

Genom den svenska strategin ska programmet bidra till långsiktiga samhällsförändringar som innebär en 
utvecklad återvändandeprocess som är hållbar, effektivare, human, ökar återvändandet och minskar 
incitamentet att flytta till Sverige utan laglig grund. Via programgenomförandet ska återvändandet ha 
blivit en mer integrerad och accepterad del av migrationspolitiken: både för målgruppen och hos aktörer 
som arbetar med asylfrågor i Sverige. Genomförandet har också bidragit till en mer enhetlig tillämpning 
av EU:s regelverk och politiska prioriteringar som stöttar en integrerad och samordnad strategi inom EU. 

Inom ramen för Amif 2014-2020 har Sverige haft en bred blandning av aktörer som bidragit med insatser 
för att uppnå programmets mål. Utöver aktörer såsom Migrationsverket och Polismyndigheten med 
huvudansvar inom målområdet har utbildnings- och forskningsinstitutioner engagerat sig inom området, 
likväl som kommuner och icke-statliga organisationer. Att även andra aktörer än Migrationsverket och 
Polismyndigheten har genomfört insatser inom återvändandeområdet är en effekt av ett aktivt arbete för 
att synliggöra hur fondens medel kunde användas i Sverige under Amif 2014-2020. Bland annat 
genomfördes informations- och kommunikationsinsatser inom återvändandeområdet under 
programgenomförandets första år. Insatsen ”Barnets bästa vid återvändande” på lokal nivå är ett exempel 
på en sådan insats. Via insatsen har ansvarig kommun utvecklats till en kunskapsnod för andra kommuner 
i det lokala arbetet med barns bästa vid återvändande. Som en långsiktig konsekvens har insatsen även 
förbättrat Migrationsverkets roll som expertmyndighet och relation till deltagande kommuner. 
Migrationsverket har via insatsen även stärkt ett synliggörande av barns bästa inom återvändandeområdet 
till andra relevanta aktörer på regional och nationell nivå. Trots flera insatser för att underlätta 
återvändanderesor samt öka förståelsen av återvändande som en del av asylprocessen har antalet 
återvändande inte ökat på samhällsnivå. Ett fortsatt synliggörande av återvändandeområdet, information 
om möjligheten att genomföra insatser kommer att utvecklas och förstärkas inom Amif 2021-2027. 

Behoven i Sverige vid programstarten av Amif 2021-2027 innebär att Sverige kommer att fokusera på att 
öka andelen som återvänder efter ett lagakraftvunnet beslut om att inte längre få vistas i Sverige. Vad som 
i huvudsak påverkar om en person återvänder i enlighet med sitt beslut eller inte är personens inställning 
till återvändande, säkerhetsläget och tillgång till resehandlingar. Antalet individer som återvänder är svårt 
att säga med säkerhet, men data tyder på att omkring 60 procent av besluten verkställs. Det finns behov av 
insatser riktade både till individerna som ska återvända och till aktörer som möter personer som ska 
återvända. Det kan handla om stöd till utsatta grupper såsom unga eller före detta ensamkommande barn. 
Men också om stärkt samverkan mellan nationella och lokala myndigheter samt organisationer som 
arbetar med återvändande. Det finns även behov av att utveckla nya metoder och tillvägagångssätt samt 
genomföra aktiviteter inom återvändandeområdet för att adressera rekommendationer från exempelvis 
Schengenutvärderingar. 

Förväntade övergripande resultat av insatser bidrar till långsiktiga samhällsförändringar 
Vid programperiodens slut ska genomförandet inom specifikt mål 3 ha bidragit till övergripande resultat 
som bidrar till de långsiktiga samhällsförändringarna som ska uppnås inom målet. Inom specifikt mål 3 är 
de övergripande resultaten ett ökat återvändande bland individer som inte har laglig grund att vistas i 
Sverige, både bland individer som återvänder självmant respektive mot sin vilja. Insatserna har också 
bidragit till att kapaciteten i förvarsanläggningarna har ökat, likväl som att alternativ till förvar har 
undersökts och utvecklats. Insatserna har ökat förståelsen för återvändandet som en del av asylprocessen 
både hos målgruppen och i samhället i stort. Målgruppsanpassade metoder och arbetssätt har utvecklats 
för att förbereda och stötta målgruppen inför ett återvändande. Kompetens har ökat och stöd har utvecklats 
hos aktörer som möter målgruppen i syfte att motivera den inför återvändande. Samverkan och 
samordningen mellan aktörer som möter målgruppen har stärkts. Metoder för att synliggöra skyldigheter 
och möjligheter för målgruppen i samband med ett återvändande likväl som att värna målgruppens 

23SV SV 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

rättigheter har utvecklats. Stödinsatser har utvecklats och prövats för att öka kapacitet hos myndigheter 
likväl som hos internationella och lokala aktörer i tredjeland. 

Genomförandeåtgärder 
Exempel på aktiviteter för att bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert 
och värdigt återvändande och återtagande samt bidra till och främja en effektiv inledande återanpassning i 
tredjeländer struktureras med hjälp av genomförandeåtgärder. 

De fyra strategiska behoven som beskrivs i avsnitt ett kan för det här specifika målet handla om behov av 
tidiga insatser, som att exempelvis redan i asylprocessen informera om återvändande som en möjlig 
utgång av processen. Likvärdig behandling kan handla om anpassade insatser för att stärka målgruppen 
inför ett återvändande, exempelvis stöd till ensamkommande ungdomar som ska återvända. Samverkan 
kan exempelvis handla om att stärka det praktiska samarbetet med andra EU-medlemsstater inom 
återvändandeområdet för att effektivisera återvändandet. Genomförandet av insatser i tredjeland kommer 
att grunda sig på expertmyndigheternas, i första hand Migrationsverkets och Polismyndighetens, 
etablerade arbetssätt för internationellt samarbete, både för identifiering av insatser och för val av 
länder. Digitalisering handlar även inom det här specifika målet om att effektivisera processer. 

Projekt för stöd till självmant återvändande och återintegrering kan innebära möjlighet till 90 procents 
finansiering av insatsens kostnader. Projekt som innebär att utveckla och genomföra ändamålsenliga 
alternativ till förvar kan också innebära möjlighet till 90 procents finansiering. Driftstöd kommer att 
användas av offentliga myndigheter, främst Migrationsverket, för personal och servicekostnader samt 
utbyte och underhåll av utrustning, inklusive IT-system. Migrationsverket och Polismyndigheten innehar 
de huvudsakliga myndighetsuppdragen inom ramen för målet. Migrationsverket ansvarar för ärenden om 
självmant återvändande. Polismyndigheten ansvarar för ärenden där det krävs tvång för att verkställa ett 
avlägsnandebeslut samt i ärenden där personen avvikit från återvändandeprocessen. Inom målet kan 
driftsstöd komma att användas för att täcka personalkostnader för handläggning av så kallade 
återvändandeärenden inom Migrationsverket och Polismyndigheten. Kostnader för modernisering eller 
renovering av platser i förvarsenheter kan också komma att täckas. 

Genomförandeåtgärd 3.a 
Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och politiska prioriteringar i fråga om 
infrastruktur, förfaranden och tjänster. 

Exempel på aktiviteter 
1. Utveckla nya arbetssätt, metoder och system för att bl.a. effektivisera beslutsprocesser och därmed 

korta väntetider för individen. 
2. Aktiviteter som främjar samordning mellan aktörer som arbetar med återvändande nationellt och 

internationellt. 
3. Stöd och kompetensutveckla myndighetspersonal och civilsamhället i återvändandefrågorna. 
4. Insatser för att öka kunskap och förståelse hos det omgivande samhället i Sverige för 

återvändandet som en central del av ett humant och rättssäkert system där den som inte får skydd i 
Sverige förväntas återvända. 

Genomförandeåtgärd 3.b 
Stöd till en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande på unions- och 
medlemsstatsnivå och för kapacitetsutveckling för ett ändamålsenligt, värdigt och hållbart återvändande 
samt för att minska incitamenten för irreguljär migration. 
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Exempel på aktiviteter 
1. Åtgärder för att öka kapaciteten i förvarsanläggningarna. 
2. Insatser för att utveckla alternativ till förvar. 
3. Utveckla och testa nya metoder och tillvägagångssätt för verkställigheter. 
4. Insatser för att minska incitamenten att flytta till Sverige utan laglig grund, exempelvis 

informationsinsatser om konsekvenserna av att vistas och arbeta i Sverige utan laglig grund. 
Utveckla arbetsplatskontroller som metod genom exempelvis kompetensutveckling av personal 
och uppföljning, utvärdering av genomförda kontroller. 

Genomförandeåtgärd 3.c 
Stöd vid frivilligt återvändande, spårande av familjemedlemmar och återintegrering, med samtidig respekt 
för barnets bästa. 

Exempel på aktiviteter 
1. Åtgärder för att stödja individuella förutsättningar för ett hållbart och humant återvändande, såsom 

utveckla återanpassningsprogram i tredjeländer. Sådana åtgärder kan t.ex. innehålla rådgivning och 
utbildning före och efter avresa, ekonomiska incitament, sysselsättningsstöd samt lämpligt 
mottagande vid ankomst.  

2. Förberedelser inför återvändande, inbegripet åtgärder som leder till identifiering av 
tredjelandsmedborgare, utfärdande av resehandlingar och spårning av familjemedlemmar. 

Genomförandeåtgärd 3.d 
Stärkande av samarbetet med tredjeländer och deras kapacitet i fråga om återtagande och hållbart 
återvändande. 

Exempel på aktiviteter 
1. Praktiskt erfarenhetsutbyte och samarbete med andra länder, nationellt, inom EU och 

internationellt. 
2. Insatser för att stötta tredjelandsmyndigheter, internationella och lokala aktörer i 

kapacitetsuppbyggnad. 
3. Informationskampanjer i tredjeländer med korrekt och balanserad information om risker med 

irreguljär migration och människosmuggling, information om legala migrationsvägar och 
ekonomiska förutsättningar till etablering och reintegreringsprogram. 
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2.1. Specifikt mål 3. Återsänd 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 1: Outputindikatorer 

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029) 

O.3.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter antal 432 1 500 

O.3.2 Antalet inköpta utrustningar, inklusive antal inköpta eller uppdaterade IKT-system antal 14 50 

O.3.3 Antalet återvändande personer som fått återintegreringsstöd antal 423 1 480 

O.3.4 Antalet inrättade platser i förvarsenheter antal 0 20 

O.3.5 Antalet moderniserade eller renoverade platser i förvarsenheter antal 50 190 
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2.1. Specifikt mål 3. Återsänd 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 2: Resultatindikatorer 

 

 

 

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer 

R.3.6 Antalet återvändande 
personer som återvänt 
frivilligt 

antal 0 antal 2021 1 180 antal Projektrapporteri 
ng 

R.3.7 Antalet återvändande 
personer som avlägsnats 

antal 0 antal 2021 1 180 antal Projektrapporteri 
ng 

R.3.8 Antalet återvändande 
personer i alternativ till 
förvar 

antal 0 antal 2021 250 antal Projektrapporteri 
ng 
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2.1. Specifikt mål 3. Återsänd 
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp 
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen 
Tabell 3: Preliminär fördelning 

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro) 

Insatstyp 001.Alternativ till förvar 956 748,00 

Insatstyp 002.Förhållanden vid mottagning/förvar 6 378 317,00 

Insatstyp 003.Återvändandeförfaranden 11 799 886,00 

Insatstyp 004.Stöd vid frivilligt återvändande 3 189 158,00 

Insatstyp 005.Återanpassningsstöd 1 594 579,00 

Insatstyp 006.Insatser vid avlägsnande/återvändande 956 748,00 

Insatstyp 007.Övervakningssystem för påtvingat återvändande 3 189 158,00 

Insatstyp 008.Utsatta personer och ensamkommande barn 3 189 158,00 

Insatstyp 009.Åtgärder som tar itu med incitament till irreguljär migration 637 832,00 

Insatstyp 010.Driftstöd 7 920 050,00 
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2.1. Specifikt mål: 4. Solidaritet 

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom den svenska strategin ska programmet bidra till långsiktiga samhällsförändringar som innebär att 
processen för vidarebosättning, vid behov också humanitärt mottagande och omfördelning av 
asylsökande, fortsätter att utvecklas. I den svenska strategin ingår också att målgruppen vidarebosatta och 
motsvarande enligt ovan, ska ha fått förbättrade förutsättningar till etablering i Sverige. Insatser för att 
bidra till långsiktiga samhällsförändringar genomförs också via insatser under programmets specifika mål 
1-2. 

Inom ramen för Amif 2014-2020 genomfördes en insats inom vidarebosättningsområdet med det 
övergripande målet att skapa ökade incitament för att bibehålla en hög vidarebosättningskapacitet och 
stödja det europeiska vidarebosättningsarbetet. Amif 2014-2020 bidrog till att Sverige har fått ersättning 
för delar av de kostnader som är kopplade till mottagningen av vidarebosatta under perioden 2016-2019. 
En särskilt åtgärd inom området var EU-FRANK, ett svenskt initiativ som syftat till att utveckla nya 
ansatser för att stötta och öka EU:s kapacitet att vidarebosätta flyktingar och skyddsbehövande. Insatsen 
erbjöd operativt stöd i form av utbildningar, expertstöd, praktiskt erfarenhetsutbyte, koordinering av 
insatser, forskning samt framtagande av gemensamma arbetsmaterial och vägledande dokument. Projektet 
genomfördes i nära samarbete med Nederländerna, Belgien, Italien, UNHCR, MPI, IOM och EASO och 
riktade sig i första hand till medlemsstater med begränsad erfarenhet av vidarebosättning. 

Integrationsinsatser på lokal nivå inom Amif 2014-2020 har omfattat enskilda individer som vidarebosatts 
till Sverige, men vidarebosatta personer som ingått i genomförda projekt har inte redovisats separat under 
någon av de indikatorer som funnits för Amif 2014-2020. Vidarebosättning är en prioriterad fråga i 
Sveriges genomförande. Att öppna specifikt mål Solidaritet är en del av Sveriges strategi för att 
synliggöra prioriteringen av vidarebosättning inom genomförandet i Sverige. Möjligheten till riktade 
insatser både före och efter inresa anpassade till målgruppens behov finns inom specifika mål 1-2. 
Uppmärksamhet kommer att riktas till denna möjlighet genom kommunikations- och informationsinsatser 
på liknande sätt som genomfördes inom återvändandeområdet under Amif 2014-2020 och har beskrivits 
inom specifikt mål 3. 

Sverige har vid programstarten av Amif 2021-2027 en ambitiös målsättning för vidarebosättning under 
programperioden och planerar även för humanitärt mottagande. För perioden 2021-2022 avser Sverige att 
vidarebosätta 8700 individer och ta emot 1500 individer inom ramen för humanitärt mottagande. Även 
omfördelning kan komma att bli aktuellt. Det finns därför ett fortsatt behov av att utveckla processen för 
vidarebosättning och förbättra förutsättningarna för individer som ska vidarebosättas till Sverige. 

Förväntade övergripande resultat av insatser bidrar till långsiktiga samhällsförändringar 
Vid programperiodens slut ska genomförandet inom specifikt mål 4 ha bidragit till övergripande resultat, 
vilka i sin tur bidrar till målets långsiktiga samhällsförändringar. De övergripande resultaten innebär att 
Sveriges genomförande ger utvecklade förberedande insatser som omfattar rätt och lättillgänglig 
information om det mottagande samhället och introducerar individer som kommer att flytta till Sverige 
redan före avresa. Samordningen av processen och överföring av information har stärkts, dels mellan den 
nationella nivån och mottagande kommuner samt mellan mottagande kommuner. Ett särskilt fokus har 
fästs vid hälsa och särskilda behov. Mottagandet i kommuner av målgruppen har förbättrats, vad gäller 
bostad, hälsa, språk, delaktighet i samhället och allmän samhällsinformation. Likaså det nationella 
ansvaret inom processen har förbättrats med avseende på uttagning av individer inom åtagandet, anvisning 
till kommun och informationsfördelning mellan aktörer. Genomförandet ska också fortsatt bidra till 
erfarenhetsutbyte och ökad resultatspridning mellan medlemsstaterna. 
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Genomförandeåtgärder 
Insatser för att stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna innebär för 
Sveriges del i första hand utveckling av vidarebosättning. Exempel på aktiviteter på 
vidarebosättningsområdet återfinns under respektive genomförandeåtgärd. 

Genomförandeåtgärd 4.a 
Stärkande av solidariteten och samarbetet med tredjeländer som påverkas av migrationsflöden, bl.a. 
genom vidarebosättning i unionen och genom andra lagliga vägar till skydd i unionen. 

Exempel på aktiviteter 
1. Vidarebosättning av individer och familjer till Sverige. 
2. Utveckla vidarebosättningen (Sveriges flyktingkvot) såsom uttagning, anvisning, bosättning, och 

samordning mellan aktörer. 
3. Förbereda individer och familjer före avresa till Sverige. Det kan röra sig om allt från information 

om bostad till hälsa, språk, kartläggning av yrkeskunskaper och utbildningsbakgrund eller allmän 
samhällsinformation. 

4. Utveckla informationsmaterial, rekommendationer eller liknande, till målgruppen och aktörer i 
tredjeländer. 

5. Utveckla twinningprojekt som rör vidarebosättning. 

Genomförandeåtgärd 4.b 
Stöd till överföringar från en medlemsstat till en annan av sökande av internationellt skydd eller personer 
som beviljats internationellt skydd. 

Exempel på aktiviteter 
1. Humanitärt mottagande av individer och familjer till Sverige. 
2. Överföringar av individer och familjer till Sverige från annan medlemsstat (om aktuellt). 
3. Utveckla nya arbetssätt, metoder och system för att bl.a. effektivisera beslutsprocesser och därmed 

korta väntetider för individen. 
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2.1. Specifikt mål 4. Solidaritet 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 1: Outputindikatorer 

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029) 

O.4.1 Antalet personer som erhållit utbildning antal 240 850 

O.4.2 Antalet deltagare som fått stöd före avresan antal 0 1 000 
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2.1. Specifikt mål 4. Solidaritet 
2.1.2. Indikatorer 
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 2: Resultatindikatorer 

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer 

R.4.3 Antalet ansökande och 
personer som beviljats 
internationellt skydd och 
som överförts från en 
medlemsstat till en annan 

antal 0 antal 2021 0 antal x används endast 
om aktuellt 

R.4.4 Antalet personer som ska 
vidarebosättas 

antal 0 antal 2021 33 500 antal Rapportering 
från 
Migrationsverket 

R.4.5 Antalet personer som 
beviljats inresa genom 
humanitärt mottagande 

antal 0 antal 2021 1 500 antal Rapportering 
från 
Migrationsverket 
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2.1. Specifikt mål 4. Solidaritet 
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp 
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen 
Tabell 3: Preliminär fördelning 

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro) 

Insatstyp 001.Överföring till en annan medlemsstat (omplacering) 0,00 

Insatstyp 002.Stöd från en medlemsstat till en annan medlemsstat, inbegripet stöd till Easo 0,00 

Insatstyp 003.Vidarebosättning (artikel 19) 91 396 226,41 

Insatstyp 004.Humanitärt mottagande (artikel 19) 12 000 000,00 

Insatstyp 005.Stöd, i form av infrastruktur för mottagning, till en annan medlemsstat 0,00 

Insatstyp 006.Driftstöd 0,00 
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2.2. Tekniskt bistånd: TA.36(5). Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 36.5 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser) 

Referens: artiklarna 22.3 f, 36.5, 37 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
2.2.1. Beskrivning 

  

 

Tekniskt stöd kommer användas för att täcka en del av den förvaltande myndighetens kostnader kopplade 
till den löpande fondförvaltningen. Stödet kommer användas för att förvalta fonden på ett effektivt sätt 
och leva upp till regelverkskraven som ställs på förvaltande myndigheter. En del av stödet kommer gå till 
att täcka kostnader för IT-system, men även till åtgärder för information och kommunikation till 
stödmottagare. I övrigt kommer det tekniska stödet även användas för genomförandet och förvaltningen 
av det nationella programmet, inklusive övervakning, granskning, kontroll och utvärdering av 
genomförandet och kapacitetsuppbyggnad. 
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2.2. Tekniskt bistånd TA.36(5). Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 36.5 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser) 
2.2.2. Preliminär fördelning av tekniskt bistånd i enlighet med artikel 37 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser 
Tabell 4: Preliminär fördelning 

 

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro) 

Insatstyp 001.Information och kommunikation 5 136 816,00 

Insatstyp 002.Förberedelser, genomförande, övervakning och kontroll 5 136 816,00 

Insatstyp 003.Utvärdering och studier, datainsamling 5 136 816,00 

Insatstyp 004.Kapacitetsuppbyggnad 5 136 816,00 
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3. Finansieringsplan 
Referens: artikel 22.3 g i förordningen om gemensamma bestämmelser 
3.1. Anslag per år 
Tabell 5: Anslag per år 

Typ av anslag 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Ursprungligt anslag 34 752 030,00 48 961 383,00 49 021 712,00 49 251 606,00 45 072 658,00 36 942 275,00 264 001 664,00 

Halvtidsöversyn 

Tematisk del arbetspaket I 99 000 000,00 99 000 000,00 

Tematisk del arbetspaket II 

Tematisk del arbetspaket III 

Överföring (in) 

Överföring (ut) 

Totalt 133 752 030,00 48 961 383,00 49 021 712,00 49 251 606,00 45 072 658,00 36 942 275,00 363 001 664,00 
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3.2. Totala anslag 
Tabell 6: Totala anslag per fond och nationellt bidrag 

 

 

 

 

Specifikt mål Typ av åtgärd 

Underlag för 
beräkning av 

unionens stöd (totalt 
eller offentligt) 

Bidrag från unionen 
(a) 

Nationellt bidrag 
(b)=(c)+(d) 

Preliminär fördelning av det nationella 
bidraget Totalt (e)=(a)+(b) Medfinansieringsgra 

d (f)=(a)/(e) 
Offentlig (c) Privat (d) 

Ceas (det gemensamma europeiska 
asylsystemet) 

Regelbundna 
åtgärder 

Totalt 83 053 640,59 27 684 546,86 23 531 864,83 4 152 682,03 110 738 187,45 75,0000000023% 

Ceas (det gemensamma europeiska 
asylsystemet) 

Bilaga IV-åtgärder Totalt 4 783 738,00 531 526,45 451 797,48 79 728,97 5 315 264,45 89,9999999059% 

Ceas (det gemensamma europeiska 
asylsystemet) 

Driftstöd Totalt 11 880 075,00 0,00 0,00 0,00 11 880 075,00 100,0000000000% 

Totalt Ceas (det gemensamma europeiska 
asylsystemet) 

99 717 453,59 28 216 073,31 23 983 662,31 4 232 411,00 127 933 526,90 77,9447389643% 

Laglig migration och integration Regelbundna 
åtgärder 

Totalt 35 878 033,00 11 959 344,33 10 165 442,68 1 793 901,65 47 837 377,33 75,0000000052% 

Laglig migration och integration Bilaga IV-åtgärder Totalt 43 850 928,00 4 872 325,33 4 141 476,53 730 848,80 48 723 253,33 90,0000000062% 

Laglig migration och integration Driftstöd Totalt 19 800 125,00 0,00 0,00 0,00 19 800 125,00 100,0000000000% 

Totalt Laglig migration och integration 99 529 086,00 16 831 669,66 14 306 919,21 2 524 750,45 116 360 755,66 85,5349257879% 

Återsänd Regelbundna 
åtgärder 

Totalt 22 005 194,00 7 335 064,67 6 234 804,97 1 100 259,70 29 340 258,67 74,9999999915% 

Återsänd Bilaga IV-åtgärder Totalt 9 886 390,00 1 098 487,78 933 714,61 164 773,17 10 984 877,78 89,9999999818% 

Återsänd Driftstöd Totalt 7 920 050,00 0,00 0,00 0,00 7 920 050,00 100,0000000000% 

Totalt Återsänd 39 811 634,00 8 433 552,45 7 168 519,58 1 265 032,87 48 245 186,45 82,5193909060% 

Solidaritet Regelbundna 
åtgärder 

Totalt 4 396 226,41 1 465 408,67 1 465 408,67 0,00 5 861 635,08 75,0000017060% 

Solidaritet Bilaga IV-åtgärder Totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solidaritet Driftstöd Totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solidaritet Vidarebosättning och 
humanitärt 

99 000 000,00 99 000 000,00 100,0000000000% 
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Specifikt mål Typ av åtgärd 

Underlag för 
beräkning av 

unionens stöd (totalt 
eller offentligt) 

Bidrag från unionen 
(a) 

Nationellt bidrag 
(b)=(c)+(d) 

Preliminär fördelning av det nationella 
bidraget Totalt (e)=(a)+(b) Medfinansieringsgra 

d (f)=(a)/(e) 
Offentlig (c) Privat (d) 

mottagande 

Totalt Solidaritet 103 396 226,41 1 465 408,67 1 465 408,67 0,00 104 861 635,08 98,6025311651% 

Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 36.5 
i förordningen om gemensamma 
bestämmelser) 

20 547 264,00 20 547 264,00 100,0000000000% 

Totalsumma 363 001 664,00 54 946 704,09 46 924 509,77 8 022 194,32 417 948 368,09 86,8532315747% 
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Tabell 6 A: Preliminär utfästelse 

Antal personer per år 

Kategori 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Vidarebosättning 4 000 4 700 

Humanitärt mottagande i enlighet med artikel 19.2 i Amif-förordningen 

Humanitärt mottagande för utsatta grupper i enlighet med artikel 19.3 i Amif-
förordningen 

1 500 

39SV SV 



3.3. Överföringar 
Tabell 7: Överföringar mellan fonder med delad förvaltning1 

 
Överför fond 

Mottagande fond 

ISF 

Instrumen 
tet för 

gränsförv 
altning 

och 
visering 

Eruf ESF+ 
Sammanh 
ållningsfo 

nden 
EHFVF Totalt 

Amif 
1Kumulativa belopp för alla överföringar under programperioden. 
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Tabell 8: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning1 

Regleringsform Belopp för överföring 
1Kumulativa belopp för alla överföringar under programperioden. 
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4. Nödvändiga villkor 
Referens: artikel 22.3 i i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 9: Övergripande nödvändiga villkor 

 

 

 

 

 

 

 

Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

1. Effektiva 
mekanismer för 
övervakning av 
marknaden för 
offentlig 
upphandling 

Ja Övervakningsmekanismer har införts och 
omfattar alla offentliga kontrakt och 
upphandlingen av dem inom ramen för 
fonderna i enlighet med unionens 
upphandlingslagstiftning. Det kravet 
omfattar följande:1. Arrangemang för att 
säkerställa insamling av effektiva och 
tillförlitliga uppgifter om offentliga 
upphandlingsförfaranden som överstiger 
unionens tröskelvärden enligt 
rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 83 
och 84 i direktiv 2014/24/EU och 
artiklarna 99 och 100 i direktiv 
2014/25/EU. 

Ja Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

Upphandlingsförordning (2016:1162) 

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik 

Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik 

Upphandlingsmyndighetens föreskrift 
(UFS 2020:1) om insamling av uppgifter 
för statistikändamål 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 
2020 trädde en ny lag om 
upphandlingsstatistik i kraft. Lagen skapar 
förutsättningar för att samla in uppgifter 
om offentliga upphandlingar och att 
publicera mer tillgänglig statistik. Den nya 
lagen innebär att upphandlingar ska 
annonseras i registrerade annonsdatabaser 
som är skyldiga att lämna uppgifter till den 
myndighet som har huvudansvaret för 
statistiken på upphandlingsområdet. 

Upphandlingsmyndigheten är 
statistikmyndighet och ansvarar för 
statistikdatabasens drift och innehållet i 
statistikdatabasen. 
Upphandlingsmyndigheten ska rapportera 
avvikelser av vikt från 
rapporteringsskyldigheten till 
Konkurrensverket. 

Konkurrensverket är registermyndighet för 
annonsdatabaser. Konkurrensverket är 
också ansvarig att utöva tillsyn över 
registrerade annonsdatabaser. 
Konkurrensverket har enligt lagen om 
upphandlingsstatistik möjlighet att 
meddela de förelägganden som behövs för 
att lagen eller de föreskrifter och villkor 
som har meddelats i anslutning till lagen 
ska efterlevas. 

2. Arrangemang för att säkerställa att Ja Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter 
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Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

uppgifterna omfattar minst följande delar: 

a) Konkurrensens kvalitet och intensitet: 
namnen på den vinnande anbudsgivaren, 
antalet ursprungliga anbudsgivare och 
kontraktsvärdet. 

b) Information om det slutliga priset efter 
slutförandet och om små och medelstora 
företags deltagande som direkta 
anbudsgivare, om sådan information 
tillhandahålls i de nationella systemen. 

Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik 

Upphandlingsmyndighetens föreskrift 
(UFS 2020:1) om insamling av uppgifter 
för statistikändamål 

Upphandlingsförordningen (2016:1162) 

från och om annonser om upphandling. 
Uttrycket ”från och om annonser” tar dels 
sikte på att det är fråga om vissa uppgifter 
som finns uttryckligen angivna i själva 
annonserna om upphandling. Uttrycket tar 
också sikte på s.k. metadata, det vill säga 
uppgifter som inte direkt anges i själva 
annonsen men som ändå hör till den. De 
uppgifter från och om annonser om 
upphandling som ska lämnas till 
statistikmyndigheten framgår av bilaga A 
till UFS 2020:1. 

Statistikdatabasen får även innehålla andra 
uppgifter om upphandling som behövs för 
att ta fram statistik. 

En registrerad annonsdatabas ska ha en 
funktion som gör det möjligt att identifiera 
enskilda upphandlingar bland de annonser 
som publiceras i annonsdatabasen. 

3. Arrangemang för att säkerställa att de 
behöriga nationella myndigheterna 
övervakar och analyserar uppgifterna i 
enlighet med artikel 83.2 i direktiv 
2014/24/EU och artikel 99.2 i direktiv 
2014/25/EU. 

Ja Förordning (2007:1117) med instruktion 
för Konkurrensverket 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20071117-
med-instruktion-for_sfs-2007-1117 

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 
2020 

https://www.konkurrensverket.se/informati 
onsmaterial/rapportlista/konkurrensverkets 
-tillsynsverksamhet-2020/ 

Rapport: Statistik om offentlig 
upphandling 2020 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/ 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen och 
kontrollerar att upphandlande myndigheter 
följer lagarna om offentlig upphandling. 

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 
2020 beskrivs hur konkurrensverkets 
verksamhet såg ut under 2020. I rapporten 
redogörs för prioriteringar och såväl 
utredningar som rapporter och 
internationellt samarbete. 

Konkurrensverket är registermyndighet för 
annonsdatabaser. Det innebär bl.a. att 
Konkurrensverket utövar tillsyn över de 
registrerade annonsdatabaserna. 

Upphandlingsmyndigheten har utsetts till 
statistikmyndighet och ansvarar för att 
sammanställa och göra statistiken allmänt 
tillgänglig, främst genom att skapa en 
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Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

kunskapsbank-for-offentliga-
affarer/publikationer/ 

nationell databas för statistik på 
upphandlingsområdet. 

Upphandlingsmyndighetens rapport 
Statistik om offentlig upphandling 2020 
innehåller statistik om överprövningar, 
avbrutna upphandlingar, små och 
medelstora företags samt idéburna 
organisationers deltagande i upphandling 
m.m. 

4. Arrangemang för att offentliggöra 
resultaten av analysen i enlighet med 
artikel 83.3 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 99.3 i direktiv 2014/25/EU. 

Ja Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik 

Förordning (2015:527) med instruktion för 
Upphandlingsmyndigheten 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2015527-
med-instruktion-for_sfs-2015-527 

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen och 
kontrollerar att upphandlande myndigheter 
följer lagarna om offentlig upphandling. 

Upphandlingsmyndigheten har utsetts till 
statistikmyndighet och ansvarar för att 
sammanställa och göra statistiken allmänt 
tillgänglig, främst genom att skapa en 
nationell databas för statistik på 
upphandlingsområdet. 

Idag redovisas statistiken på en 
övergripande nivå. Dock pågår arbete med 
att leverantörer, upphandlare, 
beslutsfattare, media och andra ska kunna 
få ut den statistik de behöver på ett enkelt 
och smidigt sätt direkt från 
statistikdatabasen. Information som ska gå 
att få fram är bl.a. hur många 
upphandlingar som annonseras inom olika 
branscher och segment, till vilket värde, 
hur konkurrensen ser ut och vilka som 
vinner upphandlingarna. 

5. Arrangemang för att säkerställa att alla 
uppgifter som tyder på misstänkt 

Ja Förordning (2007:1117) med instruktion 
för Konkurrensverket 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet 
över konkurrensreglerna och lägger 
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Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

uppgjorda anbudsgivningar överlämnas till 
de behöriga nationella organen i enlighet 
med artikel 83.2 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 99.2 i direktiv 2014/25/EU. 

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 
2020 

särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att 
ingripa mot privata och offentliga aktörer 
som missbrukar en dominerande ställning 
på marknaden samt mot 
konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet. 

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 
2020 beskrivs hur konkurrensverkets 
verksamhet såg ut under 2020. I rapporten 
redogörs för prioriteringar och såväl 
utredningar som rapporter och 
internationellt samarbete. 

3. Effektiv 
tillämpning och 
genomförande av 
stadgan om de 
grundläggande 
rättigheterna 

Ja Effektiva mekanismer finns för att 
säkerställa överensstämmelse med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan) och 
omfattar följande: 

1. Arrangemang för att säkerställa att de 
program som stöds av fonderna och deras 
genomförande överensstämmer med 
relevanta bestämmelser i stadgan. 

Ja EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna 

Lag (1986:765) med instruktion för 
Riksdagens ombudsmän. Även 
regeringsformen och riksdagsordningen 
innehåller regleringar av JO:s uppgifter. 

Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns 
tillsyn som reglerar tillsynsuppgiften. 

Stadgan är rättsligt bindande för Sverige. 
Myndigheter är skyldiga att respektera 
rättigheterna, iaktta principerna och främja 
tillämpningen av rättigheterna när 
unionsrätten tillämpas. Det innebär att 
förvaltande myndighet (FM) är bundna av 
reglerna vid framtagning av programmen. 
Flera av rättigheterna är direkt adresserade 
i regeringens riktlinjer för programmen. I 
genomförandet ingår det i FMs rutiner att 
göra en kontroll mot relevanta artiklar. För 
att kontrollerna ska få genomslag 
tillhandahåller FM en utbildning som riktar 
sig till samtliga involverade i 
programmens processer. För att kontrollera 
efterlevnaden av stadgan kontrolleras 
utlysningar, urvalskriterier, ansökningar 
och rapporter mot en checklista. Vid 
överprövning av beslut av FM kan även 
domstolar pröva om beslutet är i 
överensstämmelse med stadgan. Därutöver 
finns det ett system av ombudsmän som 
granskar att myndigheter efterlever lagar 
och andra författningar samt fullgör sina 
skyldigheter. Enskilda kan anmäla 
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Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

klagomål till ombudsmännen som utreder 
klagomålen och beslutar om en 
myndighets åtgärd strider mot lag, annan 
författning eller annars är felaktig eller 
olämplig. 

2. Rutiner för rapportering till 
övervakningskommittén om insatser som 
stöds av fonderna och som inte 
överensstämmer med stadgan och 
klagomål avseende stadgan som lämnats in 
i överensstämmelse med rutinerna enligt 
artikel 69.7. 

Ja -- I rutinen för rapportering till 
övervakningskommittén anges att 
förvaltande myndighet minst årligen ska 
rapportera fall där förvaltande myndighet i 
sina kontroller av insatser och projekt 
upptäckt brott mot stadgan samt klagomål 
avseende stadgan som inkommit till 
Justitieombudsmannen, Justitiekanslern 
eller annan ombudsman och som 
förvaltande myndighet ombetts yttra sig 
över. I rapporteringen ska förvaltande 
myndighet ange hur många fall av brott 
mot stadgan som har identifierats, hur 
många granskningsförfaranden som inletts 
av ombudsmännen samt status på dessa, 
vilka rättigheter som påverkats, vilka 
åtgärder som vidtagits för att korrigera 
bristerna samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att undvika liknande brister i framtiden. 

4. Genomförande 
och tillämpning 
av FN-
konventionen om 
rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättni 
ng i enlighet med 
rådets beslut 
2010/48/EG 

Ja En nationell ram för att säkerställa 
genomförande av konventionen finns och 
omfattar följande: 

1. Syften med mätbara mål, datainsamling 
och övervakningsmekanismer. 

Ja Strategi för systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken under 2021 – 
2031 (dnr. S2021/06595) 

Nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderspolitiken (prop. 
2016/17:188) 

(Regeringsbeslut 2019-05-09 
S2019/02245/FST) 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Sverige har ett nationellt mål för 
funktionshinderspolitiken med FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt. Sverige har år 2008 
ratificerat konventionen och dess 
fakultativa protokoll. En ny strategi för 
systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken har beslutats i 
september 2021. Strategin som sträcker sig 
från 2021–2031 innebär att 28 
myndigheter får ett uppföljningsansvar 
inom sina respektive ansvarsområden. 
Myndigheterna redovisar årligen till 

SV 46 SV 



 
 

 

Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

Lag (2021:642) om Institutet för mänskliga 
rättigheter 

Förordning (2014:134) med instruktion för 
Myndigheten för delaktighet 

regeringen.  

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder 
diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning. 
Diskrimineringsombudsmannen utövar 
tillsyn. 

Myndigheten för delaktighet (MFD) 
ansvarar för övergripande uppföljning och 
analys av funktionshinderpolitiken. 

Riksdagen har antagit lagen (2021:642) om 
Institutet för mänskliga rättigheter. 
Institutet ska främja säkerställandet av de 
mänskliga rättigheterna i Sverige och 
startar sin verksamhet den 1 januari 2022. 

2. Arrangemang för att säkerställa att 
politik, lagstiftning och standarder 
avseende tillgänglighet verkligen kommer 
till uttryck i förberedelserna och 
genomförandet av programmen. 

Ja Förordning (2014:134) med instruktion för 
Myndigheten för delaktighet 

FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning trädde i 
kraft 2009 i Sverige. Det innebär att 
Sverige har åtagit sig att förverkliga 
konventionen och dess bestämmelser i sin 
helhet. Myndigheten för delaktighet har i 
uppdrag att verka för full delaktighet i 
samhällslivet för personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar och för 
jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheten 
följer även upp, utvärderar och analyserar 
insatser från statliga myndigheter, 
kommuner, regioner och andra aktörer i 
förhållande till de nationella 
funktionshinderspolitiska målen. 

Förvaltande myndighet säkerställer att 
lagstiftning och tillgänglighetspolicys 
beaktats under utarbetandet och 
genomförandet av programmen. 

Lagstiftning och tillgänglighetspolicys 
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Nödvändigt 
villkor 

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor 
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering 

används i planering, genomförande, 
övervakning och utvärdering av insatser på 
nationell och regional nivå, men även på 
projektnivå. 

Interna handledningar/handböcker och 
utbildningsinsatser säkerställer förvaltande 
myndighets kompetens. 

3. Rutiner för rapportering till 
övervakningskommittén om insatser som 
stöds av fonderna och som inte 
överensstämmer med FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och klagomål 
avseende konventionen som lämnats in i 
överensstämmelse med rutinerna enligt 
artikel 69.7. 

Ja -- Den förvaltande myndigheten kommer 
under en särskild punkt på dagordningen 
vid övervakningskommitténs möten minst 
en gång per år att rapportera eventuella fall 
av bristande överensstämmelse med FN-
konventionen. Brister som i så fall har 
konstaterats vid kontroller på plats eller 
annan granskning av beviljade insatser. 
Förvaltande myndighet rapporterar även 
klagomål avseende konventionen som 
tagits upp av Justitieombudsmannen eller 
Justitiekanslern och där förvaltande 
myndighet ombetts yttra sig. 
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5. Programmyndigheter 
Referens: artiklarna 22.3 k, 71 och 84 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
Tabell 10: Programmyndigheter 

Programmyndighet Institutionens namn Kontaktens namn Befattning E-postadress 

Förvaltande myndighet Migrationsverket Mari Mild Avdelningschef funktionen för fonderna mari.mild@migrationsverket.se 

Revisionsmyndighet Ekonomistyrningsverket Marijana Carlsten Enhetschef, avdelningen för EU-revision marijana.carlsten@esv.se 

Organ som tar emot betalningar från kommissionen Migrationsverket Yucong Liang Controller, funktionen för fonderna yucong.liang@migrationsverket.se 
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6. Partnerskap 
Referens: artikel 22.3 h i förordningen om gemensamma bestämmelser 

 

 

 

  

 

 

Migrationsverket fick i oktober 2019 regeringens uppdrag att förbereda för att vara nationell förvaltande 
myndighet för Amif perioden 2021-2027 (Ju2019/03237/EMA). Samtidigt uppdrogs Migrationsverket att 
ta fram ett förslag till nationellt program för den nya fonden. I uppdraget ingick också att genomföra en 
analys av nationella behov inom fondens områden, som skulle utgöra utgångspunkt till genomförandet av 
ett nationellt program. 

Arbetet med behovsanalysen påbörjades genom att en enkätundersökning genomfördes i december 2019. 
Ett antal frågor ställdes utifrån fondens målområden och syftade till att få information om hur behoven 
kan komma att se ut på migrationsområdet under perioden 2021-2027. Enkätundersökningen skickades till 
samtliga aktörer i partnerskapet för Amif för perioden 2014-2020. Utöver dessa aktörer bestod mottagarna 
också av ett urval av nationella, regionala och lokala aktörer som på olika sätt verkar inom fondens 
områden. Syftet med urvalet av respondenter var att få ett så brett svarsunderlag som möjligt, från 
nationella, regionala och lokala myndigheter till civilsamhällets organisationer. 

Behovsanalysen som slutfördes i februari 2020 utgick, förutom från enkätundersökningen, från ett antal 
källor, såsom förslag till förordningar för den nya programperioden, EU-direktiv, nationella regelverk, 
strategiprogram och regeringens prioriteringar på fondens områden. I arbetet med behovsanalysen var 
målsättningen att fånga väsentliga frågor för den föreslagna Amif för att få ett relevant underlag till 
nationellt program. Analysen visar på målgruppens behov, men också på behov som lyfts av de aktörer 
som arbetar med målgruppen. Partnerskapet bereddes möjlighet att lämna synpunkter på resultatet av 
behovsanalysen innan den färdigställdes. 

I arbetet med framtagandet av nationellt program för Amif har Migrationsverket utvecklat en 
programlogik som utgör grunden för utformningen av programmet. I april 2020 genomfördes en 
workshop med deltagare från partnerskapet och andra relevanta nationella, regionala och lokala aktörer 
som verkar inom fondens områden. Även vid detta tillfälle representerade aktörerna olika typer av 
organisationer, från myndigheter till civilsamhällets organisationer. Workshopen syftade till att få 
synpunkter på en föreslagen programlogik för det nationella programmet. Förslaget innehöll 
målsättningar, effekter, resultat och aktiviteter för det nationella programmet. Synpunkterna från 
workshopen har tagits om hand i utformandet av det nationella programmet. Partnerskapet har också fått 
möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till nationellt program innan det lämnades in till regeringen. 

Övervakningskommitté 
Övervakningskommittén har en övergripande och strategisk roll och har till uppgift att övervaka 
genomförandet av programmet. Övervakningskommittén består av: Arbetsförmedlingen, Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi), Delegationen mot segregation (Delmos), FN:s flyktingorgan (UNHCR), 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Länsstyrelserna, Migrationsverket, Polismyndigheten, 
Regeringskansliet (ordförande), Rådet för Europeiska socialfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, Statens 
Skolverk, Svenskt Näringsliv, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) samt Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

Övervakningskommittén ska granska framstegen med, och måluppfyllelsen av genomförandet av det 
nationella programmet. 

Kommittén ska också granska eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder 
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som vidtagits för att lösa problem och utmaningar. Kommittén har också till uppgift att granska 
utvärderingar, genomförandet av kommunikations- och synlighetsåtgärder samt uppfyllandet av 
nödvändiga villkor och tillämpningen av dem under programperioden. 

Utöver dessa uppgifter ska övervakningskommittén godkänna metoder och kriterier som tillämpas för 
urvalet av insatser som ska genomföras inom ramen för det nationella programmet. Andra uppgifter som 
kommittén ska godkänna är de årliga prestationsrapporterna, utvärderingsplaner samt förslag till ändringar 
av det nationella programmet. 

Övervakningskommittén träffas två gånger per år och kommunicerar utöver det skriftligt. Förvaltande 
myndighet svarar för sekretariatsuppgifter till kommittén. Sekretariatet svarar för att i samråd med 
ordföranden utarbeta möteshandlingar, dagordning, protokoll samt rapporter till kommittén. I 
arbetsordningen för övervakningskommitté finns också en rutin för när skriftligt förfarande kan användas. 
Vid höstens möte är fokus programmets prestationer och den prestationsrapport som 
övervakningskommittén kommer att fastställa. Vid vårens möte är fokus planering av utlysningar samt 
information om inkommande förslag till insatser för att uppnå programmets målsättningar. Vid bägge 
tillfällena kommer ansvarig myndighet att meddela om medel har återkrävts eller klagomål lämnats 
avseende EU-stadgan eller Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Experter 
I arbetet med planering av utlysningar och urval av insatser involverar förvaltande myndighet experter 
med sakkunskaper inom fondens målområden. Experterna har en rådgivande roll och bistår med särskild 
expertis vid behov angående planering av utlysningar och urval av insatser. Ansvarig myndighet planerar 
att utöver kompetenser avseende programmets specifika mål också söka kompetenser till en expertgrupp 
inom fondens strategiska behovsområden. Det strategiska behovsområdet likvärdig behandling är ett sätt 
att operationalisera EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, med hjälp av de behov som framkom i behovsanalysen. De strategiska 
behovsområdena kommer att genomsyra programmets genomförande och för detta kommer förvaltande 
myndighet också att vid behov använda expertgruppen. Experterna inom partnerskapet kommer att 
representera olika organisationer, såsom offentliga organ på nationell, regional och lokal nivå 
samt frivilligorganisationer. 
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7. Kommunikation och synlighet 
Referens: artikel 22.3 j i förordningen om gemensamma bestämmelser 

 

 

 

 

 

Sverige har en webbplats med information om programmet. Fondens kommunikationsstrategi kommer att 
bedrivas med riktlinjerna som grund. Webbplatsen, som är primär kommunikationskanal, ska ge 
information om det nationella programmet och klargöra fondens målsättning samt säkerställa synlighet av 
stödet för medfinansierad projektverksamhet. Vidare ska målet för fondens verksamhet beskrivas samt 
information om vilka finansieringsmöjligheter som finns inom det nationella programmet. De särskilda 
förordningarna ska offentliggöras och genom informations- och kommunikationsåtgärder ska resultaten 
och effekterna av det nationella programmet synliggöras. Med syftet att öka medvetenhet om Amifs 
inriktning och målsättning arbetar fonden fram en årlig kommunikationsplan. Den syftar till att identifiera 
årets större kommunikationsaktiveter. Resultat av kommunikationsplanens aktiviteter mäts med nedan 
indikatorer. 

1: Webbplats: antal besökare, antal sidvisningar, besökstid. 
2: Social media: antal följare, antal delningar. 
3: Nyhetsbrev: antal prenumeranter. 
4: Seminarier: antal deltagare, antal nöjda deltagare. 

För att bidra till att nå målen i det nationella programmet har fonden en heltidsanställd kommunikatör. 
Kommunikatören representerar fonden i de nationella nätverken som hålls samman av den nationella 
kommunikationskoordinatorn. Genom kommunikatören representeras fonden i de etablerade nätverken för 
fondkommunikatörer som arrangeras av kommissionen, INFORM-EU samt Country teams för de 
nordiska fonderna. 

Webbsida: www.migrationsverket.se/AMIF 

Målgrupp och tillgänglighet 
Kommunikationsarbetet kommer att behöva möta olika behov under olika delar av programperioden, 
varpå inriktningen på kommunikationsinsatserna anpassas över tid. I början av programperioden bör 
kommunikationsinsatserna fokusera på att nå ut med information om den nya insatsen och 
finansieringsmöjligheterna brett till intressenter som kan bidra till genomförandet av Sveriges nationella 
program. Längre in i programperioden är det viktigt att kommunikation om det nationella programmets 
mål genomförs med syfte att tillvarata och sprida upparbetat resultat, lärande och goda exempel. 

Allt kommunikationsarbete ska vara tillgängligt och följa standard för teknisk, språklig och pedagogisk 
tillgänglighet. Teknisk tillgänglighet innebär att hjälpmedelsanvändare med egna hjälpmedel ska kunna 
läsa upp innehåll och ta till sig myndighetens material. Språklig tillgänglighet innebär att innehållet är 
begripligt. Pedagogisk tillgänglighet innebär att användaren förstår var den befinner sig i strukturen och 
kan hitta vad den söker. 

Ansökningsomgångar 
I anslutning till att en ansökningsomgång ska inledas publiceras en sammanfattning av planerad 
ansökningsomgång. Sammanfattningen ska beskriva de särskilda målen och vilka aktörer utlysningen 
riktar sig till, samt eventuella prioriteringar för utlysningen. Av sammanfattningen ska även framgå hur 
mycket medel som finns tillgängligt i den aktuella utlysningen och datum för utlysningen. 
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8. Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till 
kostnader 
Referens: artiklarna 94 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser 

 
  

  

Avsedd användning av artiklarna 94 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser Ja Nej 

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av 
enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom en prioritering i enlighet med artikel 94 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser 

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av finansiering 
utan koppling till kostnader i enlighet med artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser 
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Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser 
A. Sammanfattning av de viktigaste delarna 

 

 

 

 

Specifikt mål 

Beräknad procentandel av 
det totala anslaget inom det 
specifika mål på vilket det 

förenklade 
kostnadsalternativet 
kommer att tillämpas 

Typ av insats som omfattas Indikator som leder till ersättning (2) 

Måttenhet för den indikator 
som leder till ersättning 

Typ av förenklat 
kostnadsalternativ 
(standardskala för 
enhetskostnader, 

enhetsbelopp eller 
schablonsatser) 

Belopp (i euro) eller 
procentsats (i fråga om 

schablonsatser) för förenklat 
kostnadsalternativ Kod(1) Beskrivning Kod(2) Beskrivning 

1) Detta avser koden i bilaga VI till Amif-, BMVI- och ISF-förordningarna 

2) Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall 
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Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser 
B. Uppgifter per typ av insats 

55SV SV 



C. Beräkning av standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser 
1. Uppgiftskälla som använts för beräkningen av de standardiserade skalorna för enhetskostnader, 
enhetsbelopp eller schablonsatser (vem tog fram, samlade in och registrerade uppgifterna, plats för 
datalagring, brytdatum, validering etc.). 
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2. Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen på grundval av artikel 94.2 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser är relevant för insatstypen. 
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3. Ange hur beräkningarna gjordes, särskilt eventuella antaganden i fråga om kvalitet eller kvantitet. I 
relevanta fall ska statistiska belägg och referensvärden användas och på begäran tillhandahållas i ett 
format som kommissionen kan använda. 
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4. Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter ingår i beräkningen av standardskalan 
av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats. 
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5. Revisionsmyndighetens eller revisionsmyndigheternas bedömning av beräkningsmetoden, beloppen 
och arrangemangen för att säkerställa kontroll, insamling och lagring av uppgifter samt uppgifternas 
kvalitet. 
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Tillägg 2: Bidrag från unionen på grundval av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna 
A. Sammanfattning av de viktigaste delarna 

 

Specifikt mål 
Belopp som omfattas av 

finansiering utan koppling 
till kostnader 

Typ av insats som omfattas 

Villkor som ska uppfyllas/resultat 
som ska uppnås för att leda till 
ersättning från kommissionen 

Indikatorer Måttenhet för indikatorn på 
de villkor som ska 

uppfyllas/resultat som ska 
uppnås för att leda till 

ersättning från 
kommissionen 

Planerad typ av ersättningsmetod som 
används för ersättning till 

bidragsmottagaren Kod(1) Beskrivning Kod(2) Beskrivning 

(1) Detta avser koden i bilaga VI till Amif-, BMVI- och ISF-förordningarna. 

(2) Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall. 
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B. Uppgifter per typ av insats 

SV 62 SV 



Tillägg 3 
Tematisk del 

 

 

Förfarandereferens Programversion Status Datum för godkännande/avslag Kommentarer 

C(2021)8458 - 2021-nov-25 - 1 1.1 Godkänd 

Specifikt mål Förfarande Interventionstyp Bidrag från unionen Förfinansieringssats Beskrivning av åtgärden 

4. Solidaritet Vidarebosättning och humanitärt mottagande 99 000 000,00 Initial TF AMIF - Resettlement & Humanitarian admission (art.19) 
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DOKUMENT 

Dokumentrubrik Dokumenttyp Datum för 
dokumentet 

Lokal referens Kommissionens 
referensnummer 

Dokumentation Skickat den Skickat av 

Programme snapshot 
2021SE65AMPR001 1.2 

Dataöversikt innan du 
skickar 

2022-jun-09 Ares(2022)4270319 Programme_snapshot_2021SE65AMPR001_1.2_sv.pdf 
Programme_snapshot_2021SE65AMPR001_1.2_sv_en.pdf 
Programme_snapshot_2021SE65AMPR001_1.2_en.pdf 

2022-jun-09 Mild, Mari 
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	Ffarandereferens Programversion Status Datum f godkännande/avslag Kommentarer C(2021)8458 - 2021-nov-25 - 1 1.1 Godkänd Specifikt mål Ffarande Interventionstyp Bidrag från unionen Ffinansieringssats Beskrivning av åtgärden 4. Solidaritet Vidarebosättning och humanitärt mottagande 99 000 000,00 Initial TF AMIF - Resettlement & Humanitarian admission (art.19) 




