SVERIGE

Finansiering på områdena
migration och
gränsförvaltning
EU ger medlemsstater finansiella resurser för att stödja insatser på områdena laglig och irreguljär migration,
återvändande, asyl, gränsförvaltning och integration. Under perioden 2014–2020 är EU:s huvudsakliga finansiella
instrument till stöd för dessa områden asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet –
gränser och viseringar, genom vilka 3,6 miljarder euro anslås direkt till medlemsstaterna. Katastrofbistånd är
också tillgängligt för medlemsstaterna under den nya finansieringsperioden. Under perioden 2007–2013 anslogs
inom den föregående budgetramen 3,7 miljarder euro (inklusive katastrofbistånd) via fyra fonder: Europeiska
fonden för integration av tredjelandsmedborgare, Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden och
fonden för yttre gränser.

FINANSIERING FÖR PERIODEN

FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT

2014-2020
Fonden för inre säkerhet – gränser och visering
Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Förmånstagare: Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Årligt program: 2011
Projektets kostnad: 775 040 euro
EU-finansiering: 581 280 euro

Summa

11 518 706 euro
118 536 877 euro
130 055 583 euro
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2007-2013
External Borders Fund (2007-13)
European Fund for the Integration
of third-country nationals (2007-13)
European Return Fund (2008-13)
European Refugee Fund (2008-13)

Upphandling av två ribbåtar
Årligt program: 2008-2010
Projektets kostnad: 1 046 600 euro
EU-finansiering: 523 300 euro
Ribbåtar kräver en mindre besättning jämfört med
andra fartyg och kan snabbt och lätt sättas in när
det behövs, samtidigt som de har bekväma sittplatser och låg bullernivå. Genom att använda ribbåtar
har kustbevakningen kunnat ägna mer tid åt yttre
gränsövervakning och gränskontroll, vilket medför
en mer effektiv och ändamålsenlig gränskontroll till
sjöss.

17 232 267 euro
19 722 185 euro
94 342 105 euro
142 184 221 euro
€40 000 000

Projektet har gjort det möjligt för nyanlända flyktingar i Malmö som är arbetslösa och trångbodda
att flytta till andra kommuner där det finns större
chans för dem att finna jobb och bostäder.

Summa

10 887 663 euro
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