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BILAGA I
Kriterier för tilldelning av medel till program under delad förvaltning
1.

2.

3.

1

2
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De tillgängliga medel som avses i artikel 11 ska fördelas mellan medlemsstaterna
enligt följande:
(a)

Varje medlemsstat ska erhålla ett fast belopp på 5 000 000 EUR från fonden
endast i början av programperioden.

(b)

De återstående medel som avses i artikel 11 ska fördelas på grundval av
följande kriterier:

–

30 % för asyl.

–

30 % för laglig migration och integration.

–

40 % för bekämpning av irreguljär migration samt återvändande.

Följande kriterier på asylområdet kommer att beaktas och ska viktas enligt följande:
(a)

30 % i proportion till det antal personer som ingår i en av följande kategorier:

–

En tredjelandsmedborgare eller statslös person som har beviljats flyktingstatus
enligt Genèvekonventionen.

–

En tredjelandsmedborgare eller statslös person som åtnjuter en form av
subsidiärt skydd enligt vad som avses i omarbetningen av direktiv
2011/95/EU 1.

–

En tredjelandsmedborgare eller statslös person som åtnjuter tillfälligt skydd
enligt direktiv 2001/55/EG 2.

(b)

60 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer
som har ansökt om internationellt skydd.

(c)

10 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer
som håller på att vidarebosättas eller har vidarebosatts i en medlemsstat.

Följande kriterier på området laglig migration och integration kommer att beaktas
och ska viktas enligt följande:
(a)

40 % i proportion till det totala antalet tredjelandsmedborgare som är lagligen
bosatta i en medlemsstat.

(b)

60 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare som erhållit ett första
uppehållstillstånd.

(c)

Den beräkning som avses i punkt 3 b ska dock inte omfatta följande
personkategorier:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en
enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).
Uppgifterna ska beaktas endast vid aktivering av rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om
miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder
för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära
följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).
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4.

Tredjelandsmedborgare som erhåller ett första anställningsrelaterat
uppehållstillstånd med en giltighetstid på mindre än 12 månader.

–

Tredjelandsmedborgare som beviljats inresa och vistelse för studier,
elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete enligt rådets direktiv
2004/114/EG 3 eller i tillämpliga fall direktiv (EU) 2016/801 4.

–

Tredjelandsmedborgare som beviljats inresa och vistelse i forskningssyfte
enligt rådets direktiv 2005/71/EG 5 eller i tillämpliga fall direktiv (EU)
2016/801.

Följande kriterier på området bekämpning av irreguljär migration samt återvändande
kommer att beaktas och ska viktas enligt följande:
(a)

50 % i proportion till antalet tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre
uppfyller villkoren för inresa till och vistelse på medlemsstatens territorium
och som är föremål för ett beslut om återvändande enligt nationell lag och/eller
gemenskapslagstiftningen, dvs. ett förvaltnings- eller domstolsbeslut som
fastslår eller förklarar att vistelsen sker olagligt och ålägger en person att
återvända.

(b)

50 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare som faktiskt har lämnat
medlemsstatens territorium till följd av ett förvaltnings- eller domstolsbeslut
om att lämna landet, oberoende av om det rör sig om ett frivilligt eller
påtvingat återvändande.

5.

För en inledande tilldelning ska referenssiffrorna vara de senaste årliga statistiska
uppgifterna från kommissionen (Eurostat) som omfattar de tre föregående
kalenderåren, på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna den dag då
denna förordning börjar tillämpas i enlighet med unionsrätten. För halvtidsöversynen
ska referenssiffrorna vara de senaste årliga statistiska uppgifterna från kommissionen
(Eurostat) som omfattar de tre föregående kalenderåren och som är tillgängliga vid
tidpunkten för halvtidsöversynen 2024 på grundval av uppgifter som lämnats av
medlemsstaterna i enlighet med unionsrätten. Om medlemsstaterna inte har förelagt
kommissionen (Eurostat) den berörda statistiken ska de lämna preliminära uppgifter
så snart som möjligt.

6.

Innan kommissionen (Eurostat) godtar dessa uppgifter som referenssiffror ska den
bedöma de statistiska uppgifternas kvalitet, jämförbarhet och fullständighet i enlighet
med normala operativa förfaranden. På begäran av kommissionen (Eurostat) ska
medlemsstaterna lägga fram de uppgifter som krävs för att göra detta.
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–

Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa
och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (EUT L 375,
23.12.2004, s. 12).
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i
elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).
Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15).
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BILAGA II
Genomförandeåtgärder
1.

2.

3.

SV

Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a genom inriktning på
följande genomförandeåtgärder:
(a)

Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringar
som har samband med det gemensamma europeiska asylsystemet.

(b)

Stödja kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem avseende infrastrukturer och
tjänster när det är nödvändigt.

(c)

Stärka solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt
gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrationsströmmarna samt
ge stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritetsinsatser.

(d)

Stärka solidariteten och samarbetet med de tredjeländer som påverkas av
migrationsflöden, inklusive genom vidarebosättning och andra lagliga vägar till
skydd i EU samt partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera
migration.

Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b genom inriktning på
följande genomförandeåtgärder:
(a)

Stödja utvecklingen och genomförandet av politik som främjar laglig migration
och genomförandet av unionens regelverk för laglig migration.

(b)

Främja åtgärder för tidig integration för social och ekonomisk inkludering av
tredjelandsmedborgare, vidta förberedande åtgärder för att de ska delta aktivt i
det mottagande samhället och accepteras av det, särskilt genom medverkan av
lokala eller regionala myndigheter och det civila samhällets organisationer.

Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c genom inriktning på
följande genomförandeåtgärder:
(a)

Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och politiska
prioriteringar i fråga om infrastruktur, förfaranden och tjänster.

(b)

Stödja en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande på
unions- och medlemsstatsnivå, utveckla kapacitet för ett effektivt och hållbart
återvändande och minska incitamenten för irreguljär migration.

(c)

Stödja självmant återvändande och återanpassning.

(d)

Stärka samarbetet med tredjeländer och deras kapacitet att genomföra
återtagandeavtal och andra överenskommelser och möjliggöra ett hållbart
återvändande.
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BILAGA III
Stödets omfattning
1.

2.

3.

SV

Inom ramen för det politiska mål som anges i artikel 3.1 ska fonden framför allt
stödja följande:
(a)

Inrätta och utveckla nationella strategier för asyl, laglig migration, integration,
återvändande och irreguljär migration.

(b)

Inrätta administrativa strukturer, system och verktyg och utbildning av
personal, inbegripet lokala myndigheter och andra berörda parter.

(c)

Utveckla, övervaka och utvärdera politik och förfaranden, bland annat för
insamling och utbyte av information och data, utveckling och tillämpning av
gemensamma statistiska verktyg, metoder och indikatorer för att mäta
framstegen och utvärdera den politiska utvecklingen.

(d)

Utbyta information, bästa praxis och strategier, ett ömsesidigt lärande, studier
och forskning, utveckling och genomförande av gemensamma åtgärder och
insatser och inrättande av gränsöverskridande samarbetsnätverk.

(e)

Hjälp- och stödtjänster som överensstämmer med den status och de behov som
den berörda personen har, särskilt utsatta grupper.

(f)

Genomföra åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om asyl-,
integrations-, och återvändandepolitiken samt politiken om laglig migration
bland berörda parter och allmänheten.

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ska fonden framför allt
stödja följande åtgärder:
(a)

Tillhandahålla materiellt bistånd, inbegripet hjälp vid gränsen.

(b)

Utföra asylförfaranden.

(c)

Identifiera sökande med speciella förfarande- eller mottagandebehov.

(d)

Inrätta eller förbättra infrastrukturerna för mottagning och inkvartering,
eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana
anläggningar gemensamt.

(e)

Öka medlemsstaternas kapacitet att samla in, analysera och sprida information
om ursprungsländer.

(f)

Åtgärder i samband med förfaranden för att genomföra unionsramen för
vidarebosättning
[och
humanitärt
mottagande]
eller
nationella
vidarebosättningsprogram som överensstämmer med unionsramen för
vidarebosättning.

(g)

Överföra personer som åtnjuter internationellt skydd.

(h)

Öka tredjeländers kapacitet att förbättra skyddet av personer i behov av skydd.

(i)

Inrätta, utveckla och förbättra effektiva alternativ till förvar, i synnerhet när det
gäller ensamkommande barn och familjer.

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska fonden framför allt
stödja följande:
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(a)

Informationspaket och informationskampanjer för att öka medvetenheten om
kanalerna för laglig migration till unionen, inbegripet om unionens regelverk
om laglig migration.

(b)

Utveckling av program för rörlighet till unionen, t.ex. cirkulära och tillfälliga
migrationsprogram, inbegripet utbildning för att öka anställbarheten.

(c)

Samarbete mellan tredjeländer och rekryteringsföretag, arbetsförmedlingar och
medlemsstaternas migrationsmyndigheter.

(d)

Bedömning av kompetens och kvalifikationer som förvärvats i ett tredjeland
samt deras transparens och kompatibilitet med sådana som förvärvats i en
medlemsstat.

(e)

Stöd i samband med ansökningar om familjeåterförening i den mening som
avses i rådets direktiv 2003/86/EG 6.

(f)

Bistånd i samband med ändrad status för tredjelandsmedborgare som redan
lagligen vistas i en medlemsstat, i synnerhet när det gäller förvärv av ett
uppehållstillstånd som fastställts på EU-nivå.

(g)

Tidiga integrationsåtgärder såsom skräddarsytt stöd i enlighet med
tredjelandsmedborgares behov och integrationsprogram med fokus på
utbildning, språk och annan utbildning, såsom kurser om samhällsorientering
och yrkesvägledning.

(h)

Åtgärder för att främja jämlikhet när det gäller tillgång till och
tillhandahållande av offentliga och privata tjänster till tredjelandsmedborgare
inbegripet en anpassning av dem till målgruppens behov.

(i)

Samarbete mellan statliga och icke-statliga organ på ett integrerat sätt, bland
annat genom samordnade centrum, för integrationsstöd, såsom en enda
kontaktpunkt.

(j)

Åtgärder som möjliggör och främjar att tredjelandsmedborgare får en
introduktion till det mottagande samhället och aktivt deltar i detta och åtgärder
som främjar acceptansen i det mottagande samhället.

(k)

Främjande av utbyten och en dialog mellan tredjelandsmedborgare, det
mottagande samhället och myndigheterna, inklusive genom samråd med
tredjelandsmedborgare och en interkulturell och interreligiös dialog.

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c ska fonden framför allt
stödja följande:
(a)

Infrastrukturer för mottagning eller förvar, eventuellt med möjlighet för flera
medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

(b)

Införande, utveckling och förbättring av effektiva alternativa åtgärder till
förvar, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och familjer.

(c)

Införande och förbättring av oberoende och effektiva övervakningssystem för
påtvingat återvändande i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG 7.

Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251,
3.10.2003, s. 12).
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(d)

Bekämpa incitament till irreguljär migration, inklusive anställning av
irreguljära migranter, genom effektiva och lämpliga inspektioner på grundval
av en riskbedömning, utbildning av personal, inrättande och genomförande av
mekanismer genom vilka irreguljära migranter kan kräva tillbaka betalningar
och lämna in klagomål mot sina arbetsgivare eller information och
medvetandehöjande kampanjer för att informera arbetsgivare och irreguljära
migranter om deras rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG 8.

(e)

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

(f)

Samarbete med konsulära myndigheter och migrationsmyndigheter eller andra
relevanta myndigheter och tjänster i tredjeländer för att erhålla resehandlingar,
underlätta återvändande och säkerställa återtagande, bland annat genom
utplacering av sambandsmän i tredjeland.

(g)

Bistånd till återvändande, i synnerhet självmant återvändande och information
om program för självmant återvändande.

(h)

Avlägsnandeåtgärder, inbegripet därtill hörande åtgärder i enlighet med de
standarder som anges i unionsrätten, med undantag för utrustning för
genomförande av tvångsmedel.

(i)

Åtgärder till stöd för de återvändande personernas varaktiga återvändande och
återanpassning.

(j)

Faciliteter och tjänster i tredjeländer varigenom lämplig tillfällig logi och
lämpligt mottagande säkerställs vid ankomsten, inklusive för ensamkommande
barn och andra utsatta grupper i överensstämmelse med internationella normer.

(k)

Samarbete med tredjeländer för bekämpning av irreguljär migration och för ett
effektivt återvändande och återtagande, inklusive inom ramen för
genomförandet av återtagandeavtal och andra överenskommelser.

(l)

Åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om lämpliga lagliga vägar för
invandring och riskerna med olaglig invandring.

(m) Stöd till åtgärder i tredje länder, inbegripet infrastruktur, utrustning och andra
åtgärder under förutsättning att dessa bidrar till att främja ett effektivt
samarbete mellan tredjeländer och unionen och dess medlemsstater vad gäller
återvändande och återtagande.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma
normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i
medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för
sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168,
30.6.2009., s. 24).
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BILAGA IV
Åtgärder som berättigar till en högre samfinansieringssats i enlighet med artiklarna
12.2 och 13.7

SV

–

Integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och
organisationer i det civila samhället.

–

Åtgärder för att utveckla och genomföra effektiva alternativ till förvar.

–

Program för bistånd till självmant återvändande och återanpassning och relaterad
verksamhet.

–

Åtgärder riktade till utsatta personer och sökande av internationellt skydd med
särskilda mottagnings- och/eller förfarandebehov, inklusive åtgärder för att
säkerställa ett effektivt skydd av migrerande barn, särskilt ensamkommande barn.
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BILAGA V
Centrala prestationsindikatorer som avses i artikel 28.1
Särskilt mål 1: Att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska
asylsystemet, inbegripet dess yttre dimension:
1.

Antalet personer som vidarebosatts med stöd från fonden.

2.

Antal personer i mottagningssystemet jämfört med antalet asylsökande.

3.

Konvergens för andelen erkänt skydd avseende asylsökande från samma land.

Särskilt mål 2: Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till
integrationen av tredjelandsmedborgare.
1.

Antal personer som deltagit i åtgärder före avresa som stöds genom fonden.

2.

Antal personer som har deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden och
som rapporterat att åtgärderna varit till nytta för deras tidiga integration jämfört med
det totala antalet personer som deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom
fonden.

Särskilt mål 3: Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt
återvändande och återtagande i tredjeländer.

SV

1.

Antalet återvändanden efter ett utvisningsbeslut
tredjelandsmedborgare som fått ett utvisningsbeslut.

2.

Antal personer som återvänt och före eller efter återvändandet har fått
återanpassningsstöd som delvis finansierats genom fonden, jämfört med det totala
antal återvändanden som fått stöd genom fonden.

8

jämfört

med

det

antal

SV

BILAGA VI
Interventionstyper
TABELL 1: KODER FÖR INTERVENTIONSTYP
I.

Ceas (det gemensamma europeiska asylsystemet)

001

Mottagningsförhållanden

002

Asylförfaranden

003

Genomförande av unionsregelverket

004

Migrerande barn

005

Personer med särskilda mottagnings- och förfarandebehov

006

Vidarebosättning

007

Solidaritetsinsatser mellan medlemsstaterna

008

Driftsstöd
II.

SV

Laglig migration och integration

001

Utveckling av integrationsstrategier

002

Offer för människohandel

003

Integrationsåtgärder – information och orientering, enda kontaktpunkter

004

Integrationsåtgärder – språkkurser

005

Integrationsåtgärder – samhällskunskap och annan utbildning

006

Integrationsåtgärder – introduktion, deltagande i och utbyten med värdsamhället

007

Integrationsåtgärder – grundläggande behov

008

Åtgärder före avresa

009

Program för mobilitet
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010

Förvärv av uppehållstillstånd
III.

Återvändande

001

Alternativ till förvar

002

Förhållanden vid mottagning/förvar

003

Återvändandeförfaranden

004

Bistånd till självmant återvändande

005

Stöd till återanpassning

006

Insatser vid avlägsnande/återvändande

007

Övervakningssystem för påtvingat återvändande

008

Utsatta personer och ensamkommande barn

009

Åtgärder som tar itu med incitament till irreguljär migration

010

Driftsstöd
IV.

Tekniskt bistånd

001

Information och kommunikation

002

Förberedelser, genomförande, övervakning och kontroll

003

Utvärdering och studier, insamling av uppgifter

004

Kapacitetsuppbyggnad

TABELL 2: KODER FÖR ÅTGÄRDSTYP

SV

001

Utveckling av nationella strategier

002

Kapacitetsuppbyggnad

003

Utbildning för tredjelandsmedborgare
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004

Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer

005

Utbyte av information och bästa praxis

006

Gemensamma åtgärder/insatser (mellan medlemsstaterna)

007

Kampanjer och information

008

Utbyten och utstationering av experter

009

Studier, pilotprojekt, riskbedömningar

010

Förberedelser, övervakning, administrativ och teknisk verksamhet

011

Tillhandahållande av bistånd och stödtjänster till tredjelandsmedborgare

012

Infrastruktur

013

Utrustning

TABELL 3: KODER FÖR GENOMFÖRANDEMODELL

SV

001

Särskild åtgärd

002

Bistånd i nödsituationer

003

Samarbete med tredjeländer

004

Åtgärder i tredjeländer

005

Åtgärder enligt bilaga IV
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BILAGA VII
Stödberättigande åtgärder för driftsstöd
Inom ramen för det särskilda målet att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma
europeiska asylsystemet, inbegripet dess yttre dimension, och det särskilda målet att bidra till
att motverka irreguljär migration, säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i
tredjeländer, ska driftsstödet omfatta följande:

SV

–

Personalkostnader.

–

Kostnader för tjänster, t.ex. underhåll eller utbyte av utrustning.

–

Kostnader för tjänster, t.ex. underhåll och reparationer av infrastruktur.
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BILAGA VIII
Output- och resultatindikatorer som avses i artikel 28.3
Särskilt mål 1: Att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska
asylsystemet, inbegripet dess yttre dimension:
1.

Antalet personer i målgruppen som får stöd från fonden.
(a)

Antalet personer i målgruppen som får information och stöd under
asylförfarandena.

(b)

Antalet personer i målgruppen som får rättsligt bistånd och biträde.

(c)

Antalet utsatta personer, offer för människohandel och ensamkommande barn
som får särskilt stöd.

2.

Kapacitet (antalet platser) i ny inkvarteringsinfrastruktur för mottagning inrättad i
enlighet med de gemensamma kraven för mottagningsvillkor enligt unionens
regelverk och befintlig inkvarteringsinfrastruktur för mottagning som förbättrats i
enlighet med samma krav till följd av de projekt som stöds genom fonden och
procentandel av den totala inkvarteringsinfrastrukturen för mottagning.

3.

Antal platser som anpassats för ensamkommande barn som stöds genom fonden
jämfört med det totala antalet platser som anpassats för ensamkommande barn.

4.

Antalet personer som utbildats i asylfrågor med stöd från fonden, och detta antal som
en procentandel av det totala antalet anställda som utbildats i dessa frågor.

5.

Antalet sökande av internationellt skydd som överförts från en medlemsstat till en
annan med stöd från fonden.

6.

Antalet personer som vidarebosatts med stöd från fonden.

Särskilt mål 2: Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till
integrationen av tredjelandsmedborgare.
1.

Antal personer som deltagit i åtgärder före avresa som stöds genom fonden.

2.

Antal lokala och regionala myndigheter som har genomfört integrationsåtgärder med
stöd från fonden.

3.

Antal personer som deltagit i åtgärder som stöds genom fonden med inriktning på
följande.

4.

SV

(a)

Utbildning.

(b)

Integration på arbetsmarknaden.

(c)

Tillgång till grundläggande tjänster.

(d)

Ett aktivt deltagande och social integration.

Antal personer som har deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden och
som rapporterat att åtgärderna varit till nytta för deras tidiga integration jämfört med
det totala antalet personer som deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom
fonden.

13

SV

Särskilt mål 3: Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt
återvändande och återtagande i tredjeländer.
1.

Antal platser i förvarsenheter som skapats/renoverats med stöd från fonden, jämfört
med det totala antalet platser som skapats/renoverats i förvarsenheter.

2.

Antal personer som utbildats med stöd från fonden i frågor som rör återvändande.

3.

Antal återvändande personer vars återvändande samfinansierats genom fonden,
jämfört med det totala antalet återvändanden efter ett utvisningsbeslut:

4.
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(a)

Personer som återvänt frivilligt.

(b)

Personer som avlägsnats.

Antal personer som återvänt och före eller efter återvändandet har fått
återanpassningsstöd som delvis finansierats genom fonden, jämfört med det totala
antalet återvändanden som stötts genom fonden.
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