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NATIONELLA STÖDPROGRAMMET 2022
Gäller från 2022-06-10
Stödprogrammet erbjuder år 2022 tre steg av kompletterande insatser som
certifierade boenden kan ansöka om att få kostnadstäckning för om:
1) Den utsatta har behov av dessa
2) Insatsen är i linje med de rättigheter potentiella offer har samt
3) När samhället inte via aktörerna i MMM står för kostnaderna. Med utsatt person
menas personer som bedöms vara utsatta för människohandel eller
människohandelsliknande exploatering, samt deras barn.
Insatser som kan sökas 2022:
- Inledande max 30 dagar inför polisanmälan (motsvarande
reflektionsperiod).
- Förlängning max 90 dagar, om polisanmälan inte aktualiseras eller vid
förlängt behov av skydd och stöd. 90 dagar stöd kan beviljas som längst 3
perioder.
- Avslutande max 45 dagars integrationsinsatser inför utslussning ur
programmet.
- Löpande punktinsatser för att täcka utlägg som faller inom de ovan
nämnda kriterierna.
Stödprogrammet är en struktur där stödet följer en plan som kan rapporteras in,
dokumenteras och följas upp. Syftet är att säkerställa att potentiella offer för
människohandel och exploatering (samt medföljande barn) får det stöd de
behöver och har rätt till oavsett var de utsatts och oavsett medverkan i en
rättsprocess. Alla potentiella offer för människohandel har rätt till en rad insatser i
enlighet med Sveriges konventionsåtaganden, även långsiktigt stöd, och att
offren får möjlighet till livsvillkor likvärdiga övriga medborgare.
Plattformen utgår från Europarådets konvention om bekämpande av
människohandel och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU samt
synpunkter framförda i EU-kommissionens Study on the Gender Dimension of
Trafficking in Human Beings, liksom GRETAs rapporter om implementeringen av
Europarådets konvention i Sverige.
Anvisningar
Fyll alltid i en initial behovsbedömning för att ge den individ du som certifierad
aktör hjälper få tillträde till programmet. Tillträdet är civilsamhällets informella
identifiering av individen som offer för människohandel. NSP:s koordinator tilldelar
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den sökande ett nummer som följer med individen (NSPXXXXX). Använd sedan
detta nummer i kommunikation och eventuella ytterligare ansökningar till NSP.
De som beviljas tillträde till NSP kan ansöka om de olika formerna av stödinsatser
som NSP finansierar:
- Max 30 dagars vila,
- Max 90 dagarsperiod av påföljande stöd
- Max 45 dagars integration
- Punktinsatser
För insatser om 30d och 90d-perioder kan tillägg för medföljande barn samt
särskilda behov sökas. Punktinsatser kan sökas för målgruppen placerade på
certifierade boenden, via NSP eller socialtjänsten eller organisationens egna
medel, om insatsen inte kan bekostas på annat sätt. Dessutom kan koordinatorn
av NSP vara behjälplig i att slussa vidare sökanden eller på andra sätt försöka
möta utsatta behov av stöd och skydd.
För samtliga ansökningar är det viktigt att boendet beskriver den bedömning som
gjorts av den utsattas möjlighet att få stöd av samhällets stödfunktioner.
Nationella Stödprogrammet ska komplettera det tillgängliga samhällsstödet och
ska endast aktualiseras när en utsatt individ inte kan få tillträde till det stöd denne
har rätt till som brottsutsatt för människohandel eller exploatering. Utifrån denna
kompletteringsprincip görs även avdrag från Stödprogrammets ersättning i de fall
en sökande erhåller dagersättning från Migrationsverket, men inte kan erhålla
skydd och stöd på annat sätt än via Stödprogrammet.
Alla ansökningar, fakturor samt återrapportering vid avslutad insats ska skickas
via epost till nsp@manniskohandel.se. Återrapportering sker genom ifyllt
återrapporteringsformulär för NSP. Om ansökan gäller en förlängning av boende
och stöd kan återrapportering av användningen av medlen för föregående period
även göras i förlängningsansökan. Om ansökan om förlängning inte kan beviljas
kommer koordinator att begära in återrapportering via
återrapporteringsformuläret.
Avvakta alltid besked om beslutet beviljas eller ej. Om ansökan beviljas faktureras
summan efter avslutad period. I beslutet framgår förväntat resultat för den
beviljade insatsen.

TILLTRÄDE OCH MAX 30 DAGARS VILA
Fyll i dokumentet initial behovsbedömning för att:
a) Söka tillträde till programmet (ligger till grund för bedömning att den
hjälpsökande är potentiellt offer för människohandel och exploatering)
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b) Ansöka om max 30 dagars vila via NSP för sökande och eventuella
medföljande barn samt vid behov tillägg per dag för särskilda behov.
Avvakta beslut om a) tillträde och b) max 30 dagars vila. Om max 30 dagar
beviljas faktureras summan efter avslutad period.
Innehåll stödinsats:
(De-facto-reflektionsperiod) max 30 dagars vila efter identifiering och inför en
eventuell polisanmälan.
Ersättning från Stödprogrammet utgår om 600 SEK för boende och 600 SEK för
skydd och stöd/dag (totalt 1200 SEK/dag). För medföljande barn beviljas tillägg
om totalt 500 SEK/dag. Det är möjligt att söka tillägg om 200 SEK/dag i 0–30
dagar för de som har behov av extra insatser. Detta tillägg kan gälla både vuxna
och barn. Tilläggen måste motiveras och kan även erhållas för kortare period
(eller en dag/vecka) under de max 30 dagarna. Tillägget kan gälla exempelvis
extra personalinsats för barnomsorg, högsta säkerhetsnivå, tolkinsatser eller extra
stöd för att möta att andra grundläggande behov såsom möjlighet till utevistelse
och motion.
Max 30 dagar är en de facto reflektionsperiod enligt artikel 12 och 13 i
Europarådets konvention och ska erbjuda det som där stadgas. Det handlar om
en säker och trygg miljö där individen tillsammans med stödpersonal kan
diskutera och fundera på fördelar och nackdelar med en polisanmälan, med
förhoppningen men inte förutsättningen att många ska välja att anmäla brott och
därmed kunna åtnjuta en formell reflektionsperiod och även tidsbegränsat
uppehållstillstånd i de fall det behövs. Perioden syftar också till att erbjuda
individen tid och rum, samt information för att denna/denne ska kunna ta ett
informerat beslut om nästa steg.
Max 30 dagars vila ska inkludera följande (vilket bygger på art. 12 och 13 i
Europarådets konvention om bekämpande av människohandel):
Behovsbedömning och planering
- Aktören ska under de 30 dagarna ha bedömt individens behov med hjälp
av det verktyg som Stödprogrammet formulerat och tillsammans med
klienten ha planerat deras period av stöd.
En lämplig och säker bostad
- Boendet ska ha utvärderat och antagit säkerhetsrutiner gällande den inre
och yttre säkerheten.
- Boendet ska vara utrustat för och kunna erbjuda en rimlig levnadsstandard.
- Boendet ska erbjuda privata utrymmen för individen.
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Materiellt understöd
- Aktören ska erbjuda klient bidrag och/eller försörja individen genom att
inhandla mat och andra nödvändiga artiklar såsom toalettartiklar och
kläder.
Nödvändig sjukvård
- Aktören ska tillse att individen får den nödvändiga sjukvård som
denna/denne behöver.
Psykologiskt stöd
- Aktören ska tillse att individen får det psykologiska stöd denna/denne
behöver i den takt som passar individen.
Juridisk rådgivning och information
Aktören ska tillse att individen får tillgång till initial juridisk rådgivning inom de
områden som är relevanta för denna/denne. Detta kan gälla:
- Polisanmälan och brottsrättsprocessen
- Asylrätt
- Socialförsäkringsrätt
Översättning och tolkning
- Aktören ska i den mån det behövs erbjuda tolkning vid behovsbedömning
och stödplaneringssamtal.
- Aktören ska också erbjuda översättning av dokument i den mån detta krävs
för att uppfylla ett identifierat behov.
Information om återvändandeprogrammet
- Aktören ska berätta om möjligheten att återvända genom återvändande
programmet, och i de fall en individ är intresserad vara behjälplig med
kontakt och vidare information.
Vidareslussning
- Aktören ska undersöka och informera om de möjligheter till
vidareslussning som finns tillgängliga för individen.
Skolgång för medföljande barn
- Aktören ska verka för att medföljande barn får möjlighet att komma in på
förskola och skola.
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MAX 90 DAGARS STÖDPERIOD
Efter 30 dagar kanske den utsatta av olika anledningar bedöms ha fortsatt behov
av stöd och skydd. Fyll i dokumentet fördjupad behovsbedömning för att ansöka
om max 90 dagars stöd via NSP för sökande och eventuella medföljande barn
samt vid behov tillägg per dag för särskilda behov. Det är möjligt att söka och
beviljas stöd även för kortare perioder sett utifrån den utsattas behov. Efter
erhållen 90 dagars stödperiod finns möjlighet att söka ytterligare stödperiod, om
detta är väl motiverat utifrån ett fortsatt behov av skydd och stöd, dock som
längst max 3 perioder.
Innehåll i insats:
Kompletterande stöd i max 90 dagar till personer som av olika anledningar inte
kan polisanmäla och därmed erhålla samhällets stöd till offer för människohandel.
De 90 dagarna finansierar i första hand stödinsatserna och traumabearbetning,
samtalsstöd, information och så vidare (600 SEK/dag). Boendekostnaden bör
kunna täckas av samhället eller dagersättning från Migrationsverket. När detta
saknas finns möjlighet att även söka 600 SEK/dag för att täcka boendekostnader.
För medföljande barn beviljas tillägg om totalt 500 SEK/dag. Det är möjligt att
söka tillägg om 200 SEK/dag i 0–90 dagar för de som har behov av extra insatser.
Tilläggen måste motiveras och kan även erhållas för kortare period (eller en
dag/vecka) under de max 90 dagarna. Tillägget kan gälla exempelvis extra
personalinsats för barnomsorg, högsta säkerhetsnivå, tolkinsatser eller extra stöd
för att möta att andra grundläggande behov såsom möjlighet till utevistelse och
motion.
Individen som omfattas av stöd och skydd under denna insatsperiod ska få
fortsatt stöd i enlighet med artikel 12 och 13 i Europarådets konvention på det sätt
som angivits i beskrivningen av insatser i max 30 dagar samt - utifrån individens
situation -till innehållet angivet i nedan max 45 dagar

MAX 45 DAGAR INTEGRATION
Hjälpsökande som fått tillträde till programmet och fyllt i den fördjupade
behovsbedömningen kan ansöka om kompletterande integrationsinsatser när
samhället inte står för detta. Detta kan göras oavsett om individen tidigare erhållit
30 och 90 dagar via NSP.
Insatsen kan ges såväl i Sverige - eller om det bättre svarar mot individens
integrations- och empowermentbehov - följa personen till hemlandet. Det är
alltid den certifierade sökande aktören som ansvarar för att följa upp att medlen
används på avsett vis. Fyll i ansökningsblanketten för max 45 dagars
integrationsinsatser som samhället av olika anledningar inte står för och individen
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har behov av, under förutsättning att individen är redo att slussas ut i samhället.
Observera att det gäller ett max antal dagar. En vecka eller andra kortare
insatsperioder kan också beviljas under denna insatspost om 500/dag för såväl
vuxna som medföljande barn.
Max 45 dagar avslutar stödinsatsen med att slussa ut den utsatta och dess barn, i
Sverige eller hemland till en nystart. Det ska finnas en plan med innehåll som
syftar till att stärka den utsattas förmåga att klara sig själv socialt, psykiskt och
ekonomiskt; praktik; utbildning; språkstudier; hjälp att hitta arbete eller bostad;
terapi; motion och andra insatser som ska motiveras. Stöd till integration gäller
även medföljande barn och kan vara att; lära sig cykla; simma; förskoleplats;
undervisningsstöd; läxhjälp; motion och andra insatser som ska motiveras.
Max 45 dagars integration kan inkludera följande (vilket bygger på Art. 12 och
13 i Europarådets konvention):
Utbildning
Svenska för invandrare
Vidareutbildning
Körkort
Översättning av
dokument från
hemlandet
Fortsatt stöd från det
allmänna
Kontakt med
samverkansaktörer

Praktik
Kontakt med
arbetsmarknaden
Försörjning
Bidrag och andra
stödformer från det
allmänna
Sysselsättning/
fritidsaktiviteter
Aktiviteter för psykiskt
& fysiskt
välbefinnande

Arbete
Utforskande av
realistiska mål
Jobbansökningar
Jobbintervjuer
CV
Boende
Boendeköer
Kontakt med
hyresvärdar

Notera att detta inte är en uttömmande lista, utan är tänkt att illustrera vilken typ
av insats som kan omfattas av stödet.
PUNKTINSATSER
Ibland kan den hjälpsökande, och/eller medföljande barn, ha behov av en tjänst
eller vara för att klara av vardagen och möta sina grundläggande behov samt sina
särskilda behov som utsatt för människohandel. En punktinsats kan vara taxiresa
för att delta säkert på en aktivitet, kläder för att kunna delta i en aktivitet,
tandläkarbesök, psykologbesök, inköp av barnvagn eller liknande enstaka utgifter
som inte täcks på annat håll. Det finns en punktinsatslista med schablonbelopp
för olika inköp och även möjlighet för övriga sådana.
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Fyll i en inköpsanmodan av punktinsats för vara/tjänst som samhället av olika
anledningar inte bekostar och individen bedöms ha behov av för sin rehabilitering.
Avvakta beslut insatsen beviljas eller ej. Se till att erhålla kvitto för utlägget som
skickas in för att få beviljad ersättning utbetald. Skicka in faktura med kvitto och
en rapport efter avslutad insats till nsp@manniskohandel.se
YTTERLIGARE HJÄLP TILL IDENTIFIERANDE AKTÖRER OCH AVVISADE OFFER
FÖR MÄNNISKOHANDEL
Aktörer som identifierar potentiellt utsatta för människohandel kan kontakta
koordinatorn för att se om det behövs en uppföljning efter identifiering, och hur
detta kan göras. Behövs ett boende eller advokathjälp eller läkarvård så kan
koordinatorn försöka hjälpa till med att slussa vidare inom ramen för NSP eller
inom ramen för samhällets ansvar in i Manual vid misstanke om människohandel
och i samarbete med Jämställdhetsmyndigeten.
När offer för människohandel som finns upptagna i NSP (men även andra) riskerar
att avvisas till första EU-land med hänvisning till Dublin-förordningen, eller vill
överklaga ett beslut om avslag av asylansökan kan koordinatorn i mån av tid
lämna yttrande om den utsattas behov och rättigheter. Om offer för
människohandel på kort varsel utvisas eller väljer att återvända direkt vid
identifiering kan koordinatorn om möjligt försöka ordna att den utsatta blir mött
av en screenad NGO-representant på plats samt, om förutsättningar finns, följa
upp att den utsatta och dess familj inte hamnar under hot och riskerar att utsättas
för människohandel igen.

FAKTURERING
Fakturera i efterskott antal beviljade dagar/utlägg samt skicka en rapport via
epost till nsp@manniskohandel.se.
NSP [insatsen]/ NSPxxxx xx
Referens: Susanne Lindered
Nationellt Stödprogram
Plattformen Civila Sverige mot människohandel
Mail till nsp@manniskohandel.se
Fakturan ska ange 20 dagar för betalning.

KONTAKT
Koordinator NSP: Susanne Lindered
Telefon: 070 760 57 92
Epost: nsp@manniskohandel.se

