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Årligt program 2007 Europeiska integrationsfonden
1. Generella regler för urval av projekt som ska finansieras av
programmet

Svenska ESF rådet har i dokumentet: ”Beskrivning av förvaltnings- och
kontrollsystem för integrationsfonden” redogjort för de rutiner som ligger till grund
för genomförandet.
Organisation och partnerskapets roll

Svenska ESF-rådet har av regeringen utsetts till ansvarig myndighet för Europeiska
Integrationsfonden. Frågor om Integrationsfonden handläggs vid huvudkontorets
programenhet där också Europeiska Socialfonden handläggs, i syfte att stimulera
synergi och samarbete. Urvalet av ansökningar som ska stödjas görs av ESF-rådets
regionala kontor i Stockholm för att försäkra om en tydlig åtskillnad mellan
funktionerna ansvarig myndighet och attesterande myndighet.
Enligt rådsbeslutet ska ett partnerskap upprättas. ESF-rådet har beslutat att ha ett
partnerskap med samma sammansättning som Europeiska Flyktingfonden och
Återvändarfonden. I partnerskapet ska de myndigheter som genomför programmen,
och organisationer som kan bidra till programmens utveckling, ingå. Partnerskapet
kommer att ha två nivåer, en samrådkommitté och en expertgrupp.
Samrådskommitténs uppgift är att ge synpunkter kring övergripande frågor för
genomförandet av programmet. Expertgruppens ska säkerställa insyn i
programverksamheten samt bistå vid projekturvalet. Expertgruppen ska bestå av
sakkunniga från samrådskommitténs organ samt verksamhetsexperter från
Migrationsverket och ESF-rådet. Experterna ska delta i urvals- och
beredningsprocessen, dvs. yttra sig över projektansökningarnas relevans utifrån årsoch flerårsprogrammet för fonden. Expertgruppen har även en roll i att ta tillvara på
resultaten och medverka i det strategiska spridnings- och påverkansarbetet.
Utlysning och offentliggörande av fondens medel

Alla projekt och åtgärder som väljs ut för stöd kommer att väljas efter ett öppet
ansökningsförfarande och för åren 2007 och 2008 kommer en gemensam utlysning
att göras. I samband med utlysningen görs flera informationsinsatser, bland annat via
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ESF-rådets hemsida, på myndighetens intranät (ESF-rådet har 8 regionala kontor
med breda kontakter i respektive region och kan bidra med att sprida informationen),
målgruppsinriktade informationsmöten, personlig rådgivning samt genom ett
elektroniskt nyhetsbrev. Skriven information kommer att skickas ut till cirka 700
intressenter. Flerårsprogrammet kommer att lanseras i december 2008. Se mer i
avsnitt 4:2.
Ett faktablad kommer att tas fram som beskriver Integrationsfondens mål och
prioriterade områden. Faktabladet ger även översiktlig information och råd om
ansökningsförfarandet, kontaktuppgifter samt sista ansökningsdag.
Det material som krävs för ansökan och genomförande av projekten kommer att
publiceras på hemsidan (www.esf.se), såsom ansökningsblankett,
ansökningshandledning, ekonomihandbok, mall för redovisning och slutrapporter.
En förteckning över vilka stödmottagare som beviljats stöd, namn på deras projekt och
uppgifter om storleken på integrationsfondens och det nationella bidraget till projektet
kommer att finnas på hemsidan (www.esf.se).
Kommissionens beslut den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifterna: avsnitt 5,
artiklarna 32-35 kommer att respekteras.
Administrativ hantering och urval

Ansökningarna diarieförs hos ESF-rådet och en bekräftelse på att ansökan inkommit
till myndigheten skickas till den sökande. En valbarhetsbedömning av att ansökan
uppfyller de grundläggande formella kraven görs med hjälp av en checklista.
Kompletteringar av klargöranden och formalia godtas men kompletteringar som
tillför något nytt i sak godtas inte. Därefter görs handläggaren en kvalitativ
bedömning av projektets verksamhets- och finansplan samt att åtgärderna i projektet
är förenliga med kommissionens beslut. En separat granskning av projektens
budgetar görs av ESF-rådets ekonomer som lämnar ett skriftligt omdöme till
handläggaren.
Experterna bedömer projektförslagen kvalitativt utifrån program och utlysning samt
de minimikriterier som anges i rådsbeslutet. Vid bedömningen använder experterna
en fastlagd checklista. Experterna upprättar därefter bedömningspromemorior där de
kortfattat redogör för sin bedömning. Dessa bedömningspromemorior är sedan ett
underlag tillsammans med det ekonomiska underlaget för handläggarens slutliga
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bedömning. Handläggaren upprättar en prioriteringslista över projektförslagen med
beaktande av expertbedömandena. Regionchefen i Stockholm beslutar om vilka
ansökningar som ska beviljas stöd och vilka som ska avslås. Beslut om ansökningar
som överstiger 2 miljoner svenska kronor fattas av generaldirektören för Svenska
ESF-rådet. Alla beslut ska motiveras. Beslutet skickas därefter ut till de sökande.
De projekt som får bifall bekräftar beslutet med en underskrift på beslutet som
konfirmeras av den regionala chefen för Stockholmskontoret, och kontrakt skrivs.
Vid avslag på projektansökan delges de sökande beslutet brevledes med en
motivering om varför ansökan har avslagits.
Om större förändringar sker av budget, löptid eller projektplan så kan ett
ändringsbeslut upprättas under projekttiden. I det nya beslutet ska en hänvisning
finnas till det ursprungliga beslutet. Förändringarna får inte nämnvärt ändra
projektets mål och syfte.

2. Eventuella förändringar av system för administration och
kontroll

Inga förändringar är gjorda.

3. Insatser som kan erhålla stöd under valda prioriteringar

Insatserna ska ta hänsyn till de i flerårsprogrammet specificerade utvecklingsområdena, nämligen:
Interkulturell och interreligiös dialog
Hittills har den svenska integrationspolitiken i mindre omfattning tagit hänsyn till
religiösa och kulturella aspekter i mötet mellan invandrare och majoritetsbefolkning.
Förmågan att kunna diskutera och hantera centrala värderingsmässiga, sociala,
kulturella och existentiella frågor i religiösa termer saknas ofta i det sekulära
samhället. Trossamfunden, både de nya och de gamla, kan här spela en viktig roll för
att etablera fruktbara möten mellan majoritets- och minoritetsbefolkning, mellan
olika trosinriktningar och mellan dessa och det sekulära samhället.
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Samhällsinformation och medborgarkunskap – värdegrunder
Samhällsinformation till nyanlända har hittills erbjudits av kommuner, bl. a. i
anslutning till svenskundervisning för invandrare. En översyn av detta område pågår.
Medborgarkunskap betonar sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att
kunna leva på lika villkor i samhället, som aktiv och deltagande medborgare med
eget ansvar och makt att forma sitt liv.
Familj – uppfostran – socialisering – alternativa arenor och nätverk
En betydande del av introduktionen i samhället sker i praktiken för nyanlända
invandrare genom familj, släkt och genom etniska nätverk. I synnerhet de för
Integrationsfonden aktuella målgrupperna – både unga och äldre – introduceras och
socialiseras utanför det formella systemet, delvis i vad som kan kallas
parallellsamhällen, präglade av patriarkala mönster och traditionella värderingar och
kulturer. Dessa s.k. alternativa arenor och nätverk för socialisering och introduktion
är relativt lite utforskade och deras förhållande till och effekter på de formella
systemen okänd.
Informella integrations- och försörjningssystem – incitamentsstrukturer
Inte sällan finns i de s.k. parallellsamhällena väl utvecklade informella försörjningsoch integrationssystem. Incitamenten för att gå till formella och reguljära system kan
ofta vara svaga. Området är lite undersökt, men har stor betydelse för
värderingsmönster, social sammanhållning och, i sin förlängning,
integrationspolitikens genomslag. I etniska nätverk, släktband och ekonomier finns å
andra sidan en potential till självorganisering och egenmakt som bör tillvaratas.
Ungdomar med utländsk bakgrund
Invandrarungdomar i segregerade områden och skolor kan i vissa fall både skapa och
hamna i subkulturer, ibland i en konfliktfylld position mellan traditionella kulturer
och värderingsmönster och en västerländsk modernitet. Ett mått på ungdomars
situation på arbetsmarknaden utgörs av andelen ungdomar 20–24 år som inte arbetar
eller studerar. För ungdomar som är födda i Sverige är andelen 10 procent. Bland
ungdomar födda i länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa utanför EU 15 är
andelen som varken arbetar eller studerar upp till tre gånger högre. Den högsta
andelen återfinns bland ungdomar från länder i Afrika. I absoluta tal rör det sig om
nästan 50 000 ungdomar födda i Sverige och drygt 10 000 utrikes födda ungdomar.
Mellan åren 2001 och 2004 ökade andelen unga män som varken arbetar eller
studerar, i synnerhet vad gäller unga män från länder i Afrika. Trots att de varken
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arbetar eller studerar var mellan 30 och 50 procent av dessa ungdomar aldrig
anmälda på en arbetsförmedling.1
Kriminalitet, klass, kultur och etnicitet
Extremt segregerade områden kan vara präglade av utanförskap, subkulturer och i
vissa fall kriminalitet. Inte sällan har man i forskningsrapporter och utredningar
hävdat att dessa problem i hög grad beror på s.k. strukturell diskriminering.2
Orsakerna är dock sannolikt mera komplexa och en mera mångfacetterad analys är
nödvändig som utgångspunkt för framtida insatser inom berörda politikområden.
Också här finns kopplingar till den ovan nämnda utvecklingen av parallellsamhällen
och alternativa försörjningssystem.
Hälsa
Tidigare projekterfarenheter från bl a Equal och Europeiska flyktingfonden har visat
på betydelsen av en god hälsa hos individen för en framgångsrik integration i
arbetsliv och i samhälle. Nyanlända invandrare har ofta en bristfällig hälsa och det
svenska sjukvårdssystemet har svårt att svara mot de komplexa behov av vård och
hälsoinformation som finns. Hälsokommunikation, dvs. mötet och kommunikationen
mellan patient och vårdgivare, är ett viktigt utvecklingsområde; förebyggande
hälsovård ett annat.

Syfte med och inriktningen på åtgärderna

Specifika prioriteter i samtliga åtgärder
I Sverige är arrangemangen för introduktion av och integration av
tredjelandsmedborgare ett väl utvecklat system. Det finns dock vissa brister i
systemet när det appliceras på vissa grupper av tredjelandsmedborgare och vissa
delar av systemet behöver vidareutvecklas. För att bäst använda de begränsade
resurserna i Integrationsfonden i Sverige bör resurserna användas för att åtgärda de
brister som finns och för att vidareutveckla systemet. De särskilda prioriteringarna i
Integrationsfonden stöder de förbättrings- och utvecklingsbehov som finns:
- Det svenska integrationssystemet har skapats uppifrån inom ramen av en lång
tradition med samhälleliga ingrepp och social ingenjörskonst. De målgrupper som
omfattas har endast i begränsad omfattning givits möjlighet att påverka systemet.
1
2

Integrationspolitikens resultat, Integrationsverkets rapportserie 2007:05.
Se t ex SOU 2006:79
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- Det har funnits begränsade möjligheter till att anpassa integrationssystemet för
olika målgrupper.
- Den starka betoningen av så kallad strukturell diskriminering som huvudorsaken till
utestängning av tredjelandsmedborgare (från arbetsmarknaden och samhället i stort)
har förhindrat ett seriöst samtal i Sverige om de kulturella och religiösa perspektiven
på integration liksom om gemensam värdegrund, dvs. några sådana perspektiv som
är centrala i en interkulturell dialog.
3.1 Åtgärder för att genomföra prioritering 1

Prioritet 1: Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa de
gemensamma grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i
Europeiska unionen.
Särskilt prioriterade är projekt under prioritering 1 som innehåller:
Särskild prioritering 1: Deltagande som ett sätt att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i samhället. Åtgärder som innefattar deltagande av tredjelandsmedborgare i utformning och genomförande av integrationspolitik och integrationsåtgärder.
Särskild prioritering 2: Särskilda målgrupper. Insatser och introduktionsprogram
och aktiviteter vars huvudsakliga syfte och mål är att rikta sig till särskilda
målgrupper, t.ex. kvinnor, ungdomar, analfabeter och personer med funktionshinder.
Särskild prioritering 4: Interkulturell dialog
Åtgärder som syftar till att uppmuntra interaktion och utbyte, t ex utveckling av
interkulturell dialog, särskilt för att kunna lösa potentiella konflikter som orsakas av
skillnader i kulturella eller religiösa sedvanor, och för att på så sätt säkerställa en
bättre integration av tredjelandsmedborgare i medlemsstaternas samhälle,
värderingar och levnadssätt.
Insatserna inom denna prioritering ska bidra till att inom ramen för en nationell
integrationspolitisk strategi tillämpa de 11 gemensamma grundprinciperna för
integration på lokal och regional nivå i Sverige. Insatserna ska också stimulera till
reflektion och diskussion om de gemensamma grundprinciperna lokalt, regionalt och
nationellt.
Olika särskilda prioriteringar kommer att uppmärksammas under olika åtgärder.

9(25)
Diarienummer
2007–00118

Åtgärd 1: Samverkan på olika nivåer för att ta tillvara projektresultat

Alla insatser under åtgärd 1 ska också stödja den särskilda prioriteringen 1:
Medverkan av tredjelandsmedborgare på alla nivåer och aktiviteter ska ske i åtgärd 1
genom att företrädare för olika grupper och samarbetsorgan deltar eller genom att
hearingar och fokusgruppsmöten ordnas. Målgruppens deltagande är avgörande vid
uppföljning och utvärdering.
Åtgärdens mål och tillämpningsområde
Syftet är att
- Att förstärka kunskapen om de gemensamma grundprinciperna i Sverige
inom administrationens olika nivåer och sektorer och i de organisationer som
arbetar med integration av tredjelandsmedborgare.
- Att förstärka kunskapen om de gemensamma grundprinciperna hos de
organisationer som berörs eller påverkar den allmänna opinionen
- Att säkerställa tredjelandsmedborgares medverkan på alla nivåer i insatserna
inom åtgärd 1 genom att företrädare för olika grupper och samarbetsorgan
deltar eller genom att hearingar och fokusgruppsmöten ordnas.
Av de gemensamma grundprinciperna kommer följande principer att särskilt lyftas
fram:
- Grundprincip 7 som lyfter fram samverkan mellan invandrare och
majoritetssamhället
- Grundprincip 6 (invandrares tillgång till offentliga institutioner och till
offentliga och privata tjänster). I denna åtgärd ska aktiviteter som syftar till
att utveckla tillgången till tjänster och till att förbättra offentlig- och
privatanställd personals förmåga att tillhandahålla tjänster och som syftar till
att förbättra deras förhållningssätt.
- Grundprincip 9 om deltagande i den demokratiska processen och utveclande
av politik/policy.
Aktiviteter:
- En åtgärd på central nivå kan vara inrättande av en interdepartemental
referensgrupp i regeringskansliet för att stödja införandet av de gemensamma
grundprinciperna. En sådan grupp kan omfatta företrädare för integrations-,
arbetsmarknads-, utbildnings- och socialdepartementen. Medverkan av
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tredjelandsmedborgare kan skapas genom företrädare för sådana
invandrarorganisationer som deltar i integrationsfondsprojekt. Resultat och
produkter från projekt finansierade av Integrationsfonden kan analyseras och
diskuteras (efter utvärdering) och användas som input till berörda
departement. (en motsvarande modell har prövats i ESF i Sverige.)

-

-

-

På regional nivå kan motsvarande samverkan mellan länsstyrelse (som har en
nyckelroll i integrationspolitiken och i introduktionen av nyanlända
invandrare sedan 2007), kommuner och frivilligorganisationer. Medverkan av
tredjelandsmedborgare kan skapas genom företrädare för sådana
invandrarorganisationer som deltar i integrationsfondsprojekt. Resultat och
produkter från projekt finansierade av Integrationsfonden kan analyseras och
diskuteras (efter utvärdering) och användas som input till politikutformning
på regional nivå. Tredjelandsmedborgare kan också medverka i uppföljningsoch utvärderingsgrupper där de har en viktig roll som experter i bedömningen
av projektresultat och produkter; modeller för sådan utvärdering utförd av
målgruppen bör tas fram.
På lokal nivå bör samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och
frivilligorganisationer främjas med stöd från Integrationsfonden. Medverkan
av tredjelandsmedborgare kan skapas genom företrädare för sådana
invandrarorganisationer som deltar i integrationsfondsprojekt. Resultat och
produkter från projekt finansierade av Integrationsfonden kan analyseras och
diskuteras (efter utvärdering) och användas som input till politikutformning
på lokal nivå. Tredjelandsmedborgare kan också medverka i uppföljningsoch utvärderingsgrupper där de har en viktig roll som experter i bedömningen
av projektresultat och produkter
Åtgärder som motiverar och initierar sådant samarbete på olika nivåer och
åtgärder som identifierar goda exempel och bedömer och utvärderar
projektresultat är centrala för spridningsarbetet och för att införa de
gemensamma grundprinciperna i Sverige. Häri ingår också att arrangera och
genomföra seminarier och konferenser för att öka kunskapen om de
gemensamma grundprinciperna och deras betydelse i den nationella strategin
och i integrationspolitiken.

Förväntade stödmottagare:
Möjliga stödmottagare inom denna åtgärd skulle kunna vara Länsstyrelser,
kommunförbund, kommuner, landsting, NGO, näringsliv.
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Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga
myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför:
Ej tillämpligt inom Europeiska Integrationsfonden i Sverige.
Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas
Vid programperiodens slut:
Ska det ha skapats tre fora för samverkan i syfte att analysera, diskutera,
värdera och sprida projektresultat.
Bör en interdepartemental referensgrupp finnas i regeringskansliet.
Ska det ha skapats en regional grupp i minst ett län.
Ska det ha skapats en lokal grupp i minst tre kommuner i Sverige.
Ska en metod för utvärdering utförd av målgruppen ha tagits fram.
Ska det ha ordnats minst 5 seminarier för spridning av projektresultat.
Synliggörande av EU-medel
Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra
att den Europeiska Integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt
informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl
synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet som ska bekräftas av
stödmottagarna. Vid den ekonomiska granskningen kommer kravet på tydlig
information om Integrationsfondens finansiering att följas upp och den kommer även
att finnas med i beslutet. EU-logotyper kommer att finnas för nedladdning på ESFrådets webbplats. www.esf.se (art 32-35)
Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra
EU-instrument
Integrationsfonden har i Sverige tilldelats begränsade medel. Projektens inriktning
och konstruktion samt deras koppling till andra, större program med
integrationsinslag, blir därför av central betydelse för att nå ett gott resultat. ESFrådet kommer här att särskilt kontrollera att ingen dubbelfinansiering sker.
Finansiell information
68 procent av Integrationsfondens medel kommer att användas för prioritering 1,
varav 14 procent (113 000 euro) i denna åtgärd.
Åtgärd 2: Samhällsinformation och medborgarkunskap

Alla aktiviteter i åtgärd 2 ska stödja den särskilda prioriteringen 2.
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Utgångspunkt
I denna åtgärd är utgångspunkten att frågor om medborgarkunskap i första hand
handlar om värdegrundsperspektiv snarare än informationsöverföring. Projekt på
detta område ska utveckla och implementera nya metoder och material. En
utgångspunkt är ex. resultat från genomförda projekt inom Europeiska
Flyktingfonden, som därmed kan ges nationell spridning.
Åtgärdens mål och tillämpningsområde
Målen är:
- Att klarlägga behoven hos särskilda prioriterade målgrupper – kvinnor,
ensamstående föräldrar och personer med otillräcklig eller obefintlig
utbildning.
- Att implementera den särskilda prioriteringen 2 genom målinriktade och
anpassade aktiviteter – i samhällsinformation och
medborgarkunskapsundervisning – for nyanlända (och andra)
tredjelandsmedborgare. Denna grupp inkluderar kvinnor, ensamstående
föräldrar och personer med otillräcklig eller obefintlig utbildning.
- Att förbättra det svenska systemet för medborgarkunskapsundervisning
integrerat i introduktions- och svenskutbildningen för nyanlända
tredjelandsmedborgare.
Av de gemensamma grundprinciperna kommer följande principer att särskilt lyftas
fram:
- Principerna 4 och 5 eftersom grundläggande kunskap om språket, historien
och institutionerna i det nya landet är avgörande för en framgångsrik
integrering. Kunskap ger tillgång till det ”nya landet”.
Aktiviteter
- Behovsanalyser för att klarlägga behoven hos särskilda målgrupper: kvinnor,
ensamstående föräldrar och personer med otillräcklig eller obefintlig
utbildning.
- Framtagning och utprövning av material för anpassade utbildningar för
särskilda målgrupper i medborgarkunskap och för fokusgruppsmöten för
tredjelandsmedborgare.
- Framtagning och utprövning av informationsmaterial och pedagogiska
verktyg för att integrera samhällsinformation och medborgarkunskapsundervisning i språkundervisning och introduktionsprogram samt också i
grundskolans lägre årskurser, för unga och vuxna som faller in under den
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specifika målgruppen. (erfarenheter från ERF-projekt t ex barnprojekt och
”barn tillsammans med lågutbildade föräldrarprojekt” kan vidareutvecklas.)
Förväntade stödmottagare:
Nyckelaktörer i dessa projekt kan vara kommuner, studieförbund och
utbildningsanordnare.
Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga
myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför:
Ej tillämpligt inom Europeiska Integrationsfonden i Sverige.
Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas
Vid programperiodens slut ska:
Medborgarkunskap ska på prov införas som ämne i introduktionsutbildningen
för nyanlända invandrare/specifika målgrupperna i tio kommuner, inkl. 5
kommuner från 2007-års utlysning.
60 % av de tredjelandsmedborgare som deltagit i provutbildningarna ska vara
nöjda med utbildningen.
Tre målgruppsanpassade modeller/kursmaterial för medborgarkunskap ska ha
tagits fram.
Synliggörande av EU-medel
Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra
att den Europeiska Integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt
informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl
synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet som ska bekräftas av
stödmottagarna. Vid den ekonomiska granskningen kommer kravet på tydlig
information om Integrationsfondens finansiering att följas upp och den kommer även
att finnas med i beslutet. EU-logotyper kommer att finnas för nedladdning på ESFrådets webbplats. www.esf.se (art. 32-35)
Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra
EU-instrument
Integrationsfonden har i Sverige tilldelats begränsade medel. Projektens inriktning
och konstruktion samt deras koppling till andra, större program med
integrationsinslag, blir därför av central betydelse för att nå ett gott resultat. ESFrådet kommer här att särskilt kontrollera att ingen dubbelfinansiering sker.
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Finansiell information
68 procent av Integrationsfondens medel kommer att användas för prioritering 1,
varav 29 procent (224 401 euro) i denna åtgärd.
Åtgärd 3: Nyanländas och tredjelandsmedborgares hälsa

Alla aktiviteter i åtgärd 3 ska stödja den särskilda prioriteringen 2.
Utgångspunkt
Tredjelandsmedborgares hälsotillstånd har i tidigare EU-program uppmärksammats
och även varit föremål för projektinsatser. En utgångspunkt i denna åtgärd ska därför
vara att tillvarata och vidareutveckla tidigare gjorda erfarenheter, koncept och
metoder från dessa avslutade projekt. Projekt inom denna prioritering ska därför ta
till vara och vidareutveckla erfarenheterna och de lösningar och metoder som tagits
fram för att nå en bättre hälsa bland invandrare och nyanlända.
Åtgärdens mål och tillämpningsområde
Syftet är att
- Särskilt uppmärksamma svaga grupper bland tredjelandsmedborgarna, dvs
äldre, personer med sjukersättning, kvinnor, lågutbildade.
- Centralt område är hur vårdpersonal bemöter och kommunicerar med
(nyanlända) tredjelandsmedborgare.
- Centralt är också att minska över- eller felkonsumtion av vård pga. bristande
information eller kunskaper hos både vårdgivare och vårdtagare, bristande
information om egenvård och friskvård samt klargörande av kulturella
komponenter i hälso- och sjukvård.
Av de gemensamma grundprinciperna kommer följande principer att särskilt lyftas
fram:
- Denna åtgärd inriktar sig särskilt på att stödja grundprincip 10 i de
gemensamma grundprinciperna. Det är en nödvändighet att ha ett
integrationsperspektiv på hälso- och sjukvård och också ha det perspektivet
när framtida politik utformas.
Aktiviteter
- Behovsanalyser för olika målgrupper: kvinnor, ensamföräldrar, äldre och
lågutbildade.
- Åtgärder för att förbättra hälsan hos ovannämnda målgrupper.
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-

Inrätta en informationscentral för att öka tillgången till det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet.
Utbilda sjuk- och hälsovårdspersonal och/eller ta fram utbildningsmaterial för
dem som möter tredjelandsmedborgare i vården.

Förväntade stödmottagare:
Nyckelaktörer i dessa projekt kan vara äldreboenden, kommuner och landsting och
privata och offentliga organ för hälso- och sjukvård. Sjuk- och hälsovården i Sverige
finansieras av landstingen, men bedrivs såväl av privata som offentliga utförare.
Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga
myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför:
Ej tillämpligt inom Europeiska Integrationsfonden i Sverige.
Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas
Vid programperiodens slut ska:
En modell för hur man möter tredjelandsmedborgare i sjuk- och
hälsovårdssektorn ska ha utvecklats och prövats.
Tre projekt genomförts för att skapa modeller för hur man kan arbeta med
hälsorelaterade frågor med tredjelandsmedborgare.
En kursplan ha tagits fram för utbildning av personal i sjuk- och hälsovård
med informations- och utbildningsmaterial anpassat till aktuell målgrupp.
Ett informationspaket finnas med information i sjuk- och hälsovårdsfrågor
anpassat till tredjelandsmedborgare.
Synliggörande av EU-medel
Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra
att den Europeiska Integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt
informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl
synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet som ska bekräftas av
stödmottagarna. Vid den ekonomiska granskningen kommer kravet på tydlig
information om Integrationsfondens finansiering att följas upp och den kommer även
att finnas med i beslutet. EU-logotyper kommer att finnas för nedladdning på ESFrådets webbplats. www.esf.se (art. 32-35)
Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra
EU-instrument
Integrationsfonden har i Sverige tilldelats begränsade medel. Projektens inriktning
och konstruktion samt deras koppling till andra, större program med
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integrationsinslag, blir därför av central betydelse för att nå ett gott resultat. ESFrådet kommer här att särskilt kontrollera att ingen dubbelfinansiering sker.
Finansiell information
68 procent av Integrationsfondens medel kommer att användas för prioritering 1,
varav 14 procent (113 000 euro) i denna åtgärd.
Åtgärd 4: Interkulturell och interreligiös dialog

Alla aktiviteter i åtgärd 4 ska stödja den särskilda prioriteringen 4.
Utgångspunkt
Utgångspunkt i denna åtgärd är att alla människor bär på kunskaper både som individ
och som samverkande individer i nätverk. För att utveckla gemensam kunskap måste
arenor och mötesplatser för detta skapas. Där kan kunskap och förståelse utvecklas
genom dialog med respekt för varandra och varandras kultur, etnicitet och eventuella
utanförskap.
Projekt inom denna åtgärd ska ha koppling till svensk integrationspolitik och kan
t.ex. handla om religionens roll i minoritets- och majoritetssamhället, och om
värderingar, livsval och livsmönster os nyanlända från icke-svenska kulturer ochom
hur ömsesidig förståelse och respekt kan utvecklas i en interkulturell och interreligiös
dialog.
Syftet är
- Att öka kunskap och ömsesidig förståelse genom dialog mellan
tredjelandsmedborgare i Sverige och majoritetssamhället.
- Att skapa kopplingar till den svenska regeringens initiativ om dialog för att
skapa en gemensam värdegrund. (Detta syfte är mycket angeläget i anslutning
till regeringens initiativ som ger värdefulla tillfällen att integrera de
gemensamma grundprinciperna i Sverige.)
- Att sprida modeller, resultat och metoder så att de kommer till ökad
användning i Sverige
- Att projekten ska bygga på dialog mellan minoritets- och majoritetssamhället.
Av de gemensamma grundprinciperna kommer följande principer att särskilt lyftas
fram:
- Denna åtgärd inriktar sig särskilt på att stödja grundprinciperna 1, 2, 7, 8 och
9 i de gemensamma grundprinciperna. I princip 1 lyfts en dynamisk, två-vägs
process fram, vilken är en grund för en dialog. I princip 2 betonas de
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gemensamma värdena inom den europeiska unionen. I principerna 7. 8 och 9
behandlas ömsesidig respekt, förståelse och dialog.
Aktiviteter
- Utveckling av en modell och införande av modellen for att etablera arenor
och fora för dialog. Aktiviteterna drivs av frivilligorganisationer och
kommuner, t.ex. i anslutning till svenskundervisning, grundskoleundervisning
och vuxenundervisning.
- Bildandet av fora inom och i anslutning till religiösa samfund,
invandrarorganisationer och utbildningsorganisationer eller på arbetsplatser,
hälso- och sjukvårdsinstitutioner, äldreboenden och fängelser samt inom
fritids- och idrottsorganisationer.
Förväntade stödmottagare:
Nyckelaktörer och målgrupper inom denna åtgärd är tredjelandsmedborgare,
invandrarorganisationer, frivilligorganisationer, religiösa samfund, invandrare och
människor i majoritetsbefolkningen och då särskilt studerande, lärare, anställda och
patienter.
Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga
myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför:
Ej tillämpligt inom Europeiska Integrationsfonden i Sverige.
Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas
Vid programperiodens slut skall:
Tre nya fora för gemensam kunskapsutveckling av ska ha skapats
En metod för interkulturell och interreligiös dialog ska ha utvecklats och
prövats i fem samhälleliga sektorer
Minst fem organisationer från olika målgrupper ska ta deltagit i interkulturell
och interreligiös dialog.
Synliggörande av EU-medel
Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra
att den Europeiska Integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt
informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl
synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet som ska bekräftas av
stödmottagarna. Vid den ekonomiska granskningen kommer kravet på tydlig
information om Integrationsfondens finansiering att följas upp och den kommer även
att finnas med i beslutet. EU-logotyper kommer att finnas för nedladdning på ESFrådets webbplats. www.esf.se (art: 32-35)
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Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra
EU-instrument
Integrationsfonden har i Sverige tilldelats begränsade medel. Projektens inriktning
och konstruktion samt deras koppling till andra, större program med
integrationsinslag, blir därför av central betydelse för att nå ett gott resultat. ESFrådet kommer här att särskilt kontrollera att ingen dubbelfinansiering sker.
Finansiell information
68 procent av Integrationsfondens medel kommer att användas för prioritering 1,
varav 29 procent (224 401 euro) i denna åtgärd.
Åtgärd 5: Egenmakt och empowerment

Alla aktiviteter i åtgärd 5 ska stödja den särskilda prioriteringen 1.
Utgångspunkt
Avsevärda framgångar har uppnåtts över hela Europa i utvecklingsarbete, där
betoningen legat på den mänskliga förmågan och där kvinnor och män tagit makten
över sitt liv på individ, grupp och samhällsnivå. Dessa framgångar grundar sig på att
man gett deltagarna möjlighet att upptäcka och ta tillvara sin egen förmåga. I
framgångsrika svenska projekt med andra mål och syften än i Integrationsfonden har
deltagarna själva åstadkommit sin integration och position i dt svenska samhället
genom egenanställning eller genom samverkan i sociala företag.
Syftet är:
- Att använda empowerment-strategier och metoder för att öka
tredjelandsmedborgares engagemang i integrationspolitik, integrationssystem
och i lokalsamhället.
- Att utveckla metoder och system för att kunna ta tillvara och anpassa resultat
från empowerment-projekt till integrationsprojekt. Etniskt företagande,
bostads- och stadsutveckling kan utgöra plattformar för integration i det
svenska samhället.
- Att komplettera och förbättra introduktionsprogram för nyanlända genom att
engagera landsmän och tidigare invandrare i introduktionsprogrammen för att
stärka såväl dessa som de nyanlända, dvs deltagande av
tredjelandsmedborgare som vägar till integration.
- Bedriva aktiviteter som utvecklar och stärker handlingsförmågan hos
målgruppen genom olika empowerment-metoder och empowermentstrategier. (Jfr den särskilda prioriteringen 1).
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Av de gemensamma grundprinciperna kommer följande principer att särskilt lyftas
fram:
- Denna åtgärd stöder de gemensamma grundprinciperna 3 och 9.
Empowerment och deltagande är viktiga framgångsfaktorer för integration.
Invandrares aktiva engagemang i utvecklingen av samhället måste lyftas
fram. Ett aktivt engagemang i lokalsamhället bidrar till förbättrad integration
och kan leda till engagemang i den demokratiska processen.
Aktiviteter
- Skapa introduktionsprogram, där tidigare invandrade tredjelandsmedborgare
och deras organisationer engageras i utformning och genomförande, som ett
inslag i en empowerment-process.
- Engagera invandrade och nyanlända tredjelandsmedborgare som experter i
uppföljnings och utvärdering av projekten och projektresultat, som ett inslag i
en empowermnet-process.
- Att använda den interkulturella dialogen och fokusgruppsmöten för
empowerment (och modernisering av sociala värderingar i) familjer, särskilt
kvinnor och barn. Denna åtgärd implementerar den specifika åtgärden 4, den
interkulturella dialogen.
Förväntade stödmottagare:
Förväntade nyckelaktörer är tredjelandsmedborgare, invandrarorganisationer,
frivilligorganisationer, kooperativa utvecklingsorgan och kommuner.
Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga
myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför:
Ej tillämpligt inom Europeiska Integrationsfonden i Sverige.
Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas
Fem aktiviteter ska ha genomförts som använt och anpassat empowermentmetoder för nyanlända tredjelandsmedborgare t.ex. inom följande områden:
introduktionsprogram, uppföljning och utvärdering, interkulturell dialog,
fokusgruppsmöten, kooperativ.
Synliggörande av EU-medel
Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra
att den Europeiska Integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt
informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl
synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet som ska bekräftas av
stödmottagarna. Vid den ekonomiska granskningen kommer kravet på tydlig
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information om Integrationsfondens finansiering att följas upp och den kommer även
att finnas med i beslutet. EU-logotyper kommer att finnas för nedladdning på ESFrådets webbplats. www.esf.se (art. 32-35)
Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra
EU-instrument
Integrationsfonden har i Sverige tilldelats begränsade medel. Projektens inriktning
och konstruktion samt deras koppling till andra, större program med
integrationsinslag, blir därför av central betydelse för att nå ett gott resultat. ESFrådet kommer här att särskilt kontrollera att ingen dubbelfinansiering sker.
Finansiell information
68 procent av Integrationsfondens medel kommer att användas för prioritering 1,
varav 14 procent (113 000 euro) i denna åtgärd.
3.2 Åtgärder för att genomföra prioritering 2

Prioriteringen används inte under detta år.
3.3 Åtgärder för att genomföra prioritering 3

Prioritering 3:
Ej vald i Sverige.
3.4 Åtgärder för att genomföra prioritering 4

Prioritering 4
Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan
medlemsstaterna
Alla projekt under prioritering 1 ska stödja den särskilda prioritering 1:
Särskild prioritering 1: Deltagande som ett sätt att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i samhället. Åtgärder som innefattar deltagande av tredjelandsmedborgare i utformning och genomförande av integrationspolitik och integrationsåtgärder.
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Åtgärd 1: Transnationalitet

Sverige har hittills haft ett förhållandevis litet utbyte med andra medlemsstater i
integrationsfrågor. Den dynamiska utveckling och intensiva debatt som förs om
integrationsfrågorna i andra medlemsstater och organisationer på EU-nivå, har endast
i ringa utsträckning fått genklang i Sverige. Prioritering fyra har därför särskilt hög
relevans för ett framtida utvecklingsarbete i Sverige. Många av ansökarna förväntas
redan ha transnationella kontakter/samarbeten. T.ex. inom European Council for
Refugees and Exiles3 (ECRE), inom europeiska religiösa samfund, kommuner och
regioners kontor i Bryssel eller kontakter genom Euro Cities4.
Projekten inom åtgärd 4 kommer att väljas enligt
ett öppet ansökningsförfarande.
Målsättningar
Syftet är:
- att involvera och engagera aktörer på lokal, regional och central nivå i ett
erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande med andra medlemsstater för att på
en strategisk nivå få en ökad förståelse och mottaglighet för nya, alternativa
idéer och koncept.
- Att skapa ett nära samverkan med den transnationella verksamheten inom
Europeiska Socialfonden och dess projekt för att ge ett ytterligare mervärde
till respektive program. Svenska ESF-rådet kommer här att särskilt kontroller
att ingen dubbelfinansiering sker.
- Att stödja den särskilda prioriteringen 1 genom att engagera
tredjelandsmedborgare i utbyten, utbildningar och gemensamma projekt,
särskilt genom att engagera transnationella och paneuropeiska
invandrarorganisationer i olika medlemsländer. Här finns möjligheter att
knyta an till existerande starka nätverk och organisationer för invandrare i
Europa.
- Förstärka projekt inom prioritering 1 genom att knyta ett prioritering 4projekt till dem, men också att stödja särskild prioritering 4-projekt.
Aktiviteter:
Information och erfarenhetsutbyte.
Gemensamma utbildningar, analyser och kartläggningar samt testning av
metoder.

3
4

www.ecre.org
www.eurocities.org

22(25)
Diarienummer
2007–00118

Överföring (eller anpassning) av lyckade modeller mellan länder eller
regioner.
Projekt med gemensamma arbetsplaner och ett gemensamt genomförande på
lika villkor.
Fördjupade utbyten mellan projekt.
Förväntade stödmottagare:
Möjliga aktörer på detta område kan vara: länsstyrelser, kommuner och
frivilligorganisationer.
Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga
myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför:
Ej tillämpligt inom Europeiska Integrationsfonden i Sverige.
Förväntade kvantifierbara resultat och indikatorer som ska användas
Vid programperiodens slut skall:
Minst hälften av de projekt som Integrationsfonden stöder inom prioritering 1
ska ha engagerats i transnationella aktiviteter för lärande mellan projekt och
aktörer i olika medlemsstater.
30 projektdeltagare från Sverige ska ha deltagit ett kvalitativ transnationell
samarbete.
4 metoder från andra medlemsstater ska ha hämtats in och prövats i Sverige
inkluderat 2007-års projekt.
Synliggörande av EU-medel
Samtliga stödmottagare informeras om kravet på att i både tal och skrift tydliggöra
att den Europeiska Integrationsfonden är medfinansiär till deras projekt. Ett speciellt
informationsmaterial kring detta tas fram liksom skyltar som ska placeras väl
synliga. Denna information kommer också att finnas beslutet som ska bekräftas av
stödmottagarna. Vid den ekonomiska granskningen kommer kravet på tydlig
information om Integrationsfondens finansiering att följas upp och den kommer även
att finnas med i beslutet. EU-logotyper kommer att finnas för nedladdning på ESFrådets webbplats. www.esf.se (art. 32-35)
Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra
EU-instrument
Integrationsfonden har i Sverige tilldelats begränsade medel. Projektens inriktning
och konstruktion samt deras koppling till andra, större program med
integrationsinslag, blir därför av central betydelse för att nå ett gott resultat. ESFrådet kommer här att särskilt kontrollera att ingen dubbelfinansiering sker.
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Finansiell information
23 procent av Integrationsfondens medel kommer att användas för prioritering 4,
varav 23 procent (263 000,92 euro)i denna åtgärd.

4. Tekniskt Stöd
4.1. Syftet med förvaltningsmedlen

Förvaltningsmedlen ska användas för att på bästa sätt säkerställa ett bra
grenomförande av programmet på nationell nivå. De ska användas till en kvalitativt
bra och effektiv handläggning. Att administrativa system för ekonomisk uppföljning
finns. Stor vikt läggs vid komplimentaritet, och i den mån det är möjligt utvärdering
och strategiskt påverkansarbete. Projektens korta projekttid gör att förberedelser och
planering inför ansökan och projektstart blir särskilt viktiga.
Tekniskt stöd ska användas till kostnader för:
- Förberedelser, urval av ansökningar, utvärdering, styrning och övervakning
av åtgärderna.
- Kontroll på plats av projekt.
- Utvärdering av åtgärder och projekt.
- Information, spridning och kontroll av åtgärderna
- Anskaffande, installation och drift av datorstöd för övervakning,
administration och utvärdering av Integrationsfonden.
- Deltagande i SOLID-möten och bilateralt samarbete.
- Löner och lönebikostnader för anställda för Integrationsfonden och för annan
person som anlitas för ovannämnda aktiviteter (annex 11, kapitel 5).
4.2. Förväntade kvantifierbara resultat

Urval av projekt har genomförts efter avslutad utlysning.
Uppföljning av samtliga projekt har skett, exempelvis genom besök på plats.
Handläggningen och de administrativa rutinerna har vidareutvecklats för att
uppnå en effektiv och säker handläggning.
Systemet för uppföljning av projekten har vidareutvecklats.
Samverkan med andra fonder och bidragsgivare har varit en del av
genomförandet av programmet.
Kontroller av projekt har genomförts.

24(25)
Diarienummer
2007–00118

Del- och slutrapporter har kommit in.
Resultat och goda exempel har spridits till lämpliga aktörer.
Flerårsprogrammet har utlysts.
4.3. Synliggörande av EU-medel

Att Europeiska Integrationsfonden finansieras av EU framgår i all dokumentation
och utskick från ESF-rådet. I rapportering från myndigheten såsom exempelvis
årsrapporten till regeringen har integrationsfonden ett eget avsnitt där EUfinansieringen framgår. EU:s logotype används i all information som går ut om
Integrationsfonden, såsom exempelvis faktablad. Projektägarna kan hämta EUlogotypen i olika format på ESF-rådets hemsida.
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5. Utkast till Finansieringsplan
Ref.

Ref.

Gemenskapens

Offentliga

prioritering

särskild

bidrag

anslag

av

(b)

totalbe-

prioritering
(1)

(a)

TOTALT

(d =a+b+c)

(alla

% EG

Andel

(e =

loppet

a/d)

(d/totalt

belopp i euro)

d)

Åtgärd 1:

1

1

Åtgärd 2:

1

2

Åtgärd 3:

1

2

Åtgärd 4:

1

4

Åtgärd 5:

1

1

Åtgärd 1

4

1

113 000

38 000

151 000

75%

10%

224 401

75 000

299 401

75%

20%

113 000

38 000

151 000

75%

10%

224 401

75 000

299 401

75%

20%

113 000

38 000

151 000

75%

10%

263 000,92

87 000

350 000,92

75%

23%
7%

Tekniskt
stöd
TOTAL (*)

111 000
1 161 802,92

0

111 000

100%

351 000

1 512 802,92

77%(*)

Tabellen är baserad på att all medfinansiering kommer att vara offentlig..

(*) inkluderat Tekniskt stöd
Stockholm den 13 oktober, 2008

Åsa Lindh
Generaldirektör

100%

