1

Pågående och avslutade projekt inom Fonden för inre säkerhet (ISF)
2020-04-17

Projektnummer

Organisation

A218.157/2016 Migrationsverket

A218.459/2016 Polismyndigheten

A218.355/2016 Polismyndigheten

Projektets namn Sammanfattning

Beviljat
stöd
Mål (SEK)

Införandet av nya
generationens
biometristationer

Genom projektet har Migrationsverket utvecklat
Sveriges tekniska förmåga att kvalitetssäkra den
information som inhämtas och lagras i det
centrala VIS-systemet. Projektet har köpt in och
installerat 160 exemplar av den nya generationens
biometriutrustning som skapat ökade
förutsättningar för Sverige och övriga länder inom
Schengenområdet att få data som håller högsta
möjliga kvalitet.
1.1

20 006 517

Ny förmåga för
Nationella
insatsstyrkan

Polismyndigheten har köpt in utrustning för att
höja Nationella insatsstyrkans förmåga att
kommunicera och verka i olika miljöer.
Utrustningen är testad i övning och skarpa
uppdrag och når upp till de högt ställda målen.

5.1

9 075 561

Nationell
samverkan CBRN händelse

Polismyndigheten samverkar med andra
myndigheter för att utveckla och säkerställa det
svenska samhällets förmåga att på ett säkert sätt
agera vid och hantera storskaliga händelser med
farliga ämnen. Detta uppnås bl.a. genom att
utreda, analysera och bedöma den aktuella totala
nationella förmågan att ingripa vid och hantera en
sällanhändelse med farliga ämnen.
5.5

7 480 116

Kontakt

ulf.akerberg@
migrationsverket.se

Läs mer

Start- och
slutdatum

2016-09-01
2018-08-31

2016-09-01
2017-12-31

gunnar.naslund@
polisen.se

2017-01-16
2019-12-31
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Projektnummer

Organisation

ÅklagarA433.418/2016 myndigheten

A434.859/2016 MSB

Länsstyrelsen
A431.760/2016 Skåne

Projektets namn Sammanfattning

Nationell
utbildningsinsats
mot brottsutbyte
och penningtvätt
Blåljus i
utbildningssamverkan Gemensamt
lärande för
gemensamma
perspektiv inom
samhällssäkerhet

Skånes Quatro
Helix - Att
tillsammans möta
anti-demokratiska
handlingar och
värderingar

Beviljat stöd
Mål (SEK)

Kontakt

5.1

martin.selander@
aklagarmyndighete
n.se

Projektet syftade till att höja kompetensnivån
inom rättsväsendet kring brottsutbytesfrågor och
det nya penningtvättsbrottet. Målet var att detta
skulle leda till ökad effektivitet i arbetet med att
återföra brottsvinster från kriminella samt
försvåra för kriminella att behålla egendom som
härrör från brott. Åklagarmyndigheten har genom
ISF stärkt åklagares kunskap om
brottsutbytesfrågor och penningtvätt. Utbildningar
för drygt 70 % av alla åklagare i landet har
genomförts, ett studiebesök på Metropolitan
Police i London för åklagare och utredare har
arrangerats liksom en nationell
penningtvättkonferens. Utvärderingar visar att
deltagarna är nöjda med material och
kompetensutveckling och att den ökade
kunskapen om brottsutbytesfrågor och
penningtvätt redan gett effekt i form av att mer
egendom har säkrats och att antal yrkanden av
brottsutbyten ökat.
För att möta krav på anpassade utbildningar inom
risk- och förebyggandeområdet utvecklar MSB, i
samverkan med andra svenska myndigheter och
europeiska utbildningsaktörer, en
utbildningsplattform. Projektet utvecklar och
validerar nya utbildningssätt, som utöver ett stärkt
risk- och förebyggandeperspektiv, anpassas för att
användas i flera sektorer.
6.3
Projektet syftade till att öka medvetenheten och
kunskapen om bakomliggande orsaksmekanismer
till radikalisering och våldsbejakande extremism.
Ambitionen var att skapa en regional kompetens-,
aktivitets- och forskningsnod i Skåne för att
motverka politisk och religiös våldsbejakande
extremism. Projektet har genomfört forskarträffar,
kunskapsseminarier och publicerat
forskningsartiklar. Med förankring och
nätverksbyggande regionalt och nationellt har
arbetet rönt ett stort intresse både i och utanför
regionen.
5.1

1 102 716

4 845 215

tanja.stahle@
msb.se

1 894 925

Lottie.holmstrom
@
skane.se

Läs mer

Start- och
slutdatum

2017-01-23
2018-12-31

Projekt
Blåljus i
samverkan

Projekt
Quatro Helix

2017-04-10
2020-01-31

2017-03-20
2018-12-31

Projektnummer

3
Organisation

Högskolan i
A431.678/2016 Skövde

Lunds
A431.782/2016 universitet

A439.692/2016 Polismyndigheten

Projektets namn Sammanfattning

Elvira;
Hotmodellering
och
motståndskrafthantering för
kritiska
infrastrukturer

Beviljat
stöd
Mål (SEK)

Kontakt

Läs mer

6.5

5 757 539

jianguo.ding@
his.se

2017-03-01
Projekt Elvira 2020-02-29

6.5

2 274 730

jonas.jonasson@
lund.se

Projekt Lund

Projektet fokuserar på elnät och utvecklar
modeller för en fördjupad förståelse för risker och
beroenden mellan olika komponenter. Modellerna
ska underlätta bedömning av sårbarhet och
konsekvenser av beroenden och ska kunna
användas för att identifiera orsaker till inträffade
haverier samt identifiera vilka scenarier som
potentiellt kan leda till haverier med
dominoeffekt.

Samberoende
nationella kritiska
infrastrukturer

Lunds universitet utvecklar, undersöker och
använder forskningsbaserade metoder för att
identifiera sårbarheter kopplade till kritiska
infrastrukturer. Det långsiktiga effektmålet är att
bidra till en nationell förmåga kring modellering
och simulering av samberoende kritiska
infrastrukturer.

i Pilot 2017

Genom projektet har en övningsgenererad
cyberattack mot simulerad IT samt styr- och
kontroll system genomförts. Miljön liknade den
som återfinns vid svenska kärnkraftverk. Berörda
myndigheter och industrin deltog i planering,
övningarnas genomförande samt tillhörande
utvärderingar. En övning i seminarieform
genomfördes parallellt med den simulerade
cyberattacken. I seminarieövningen diskuterades
och utvärderades ansvar och roller i lednings- och
styrfunktioner. IAEA, internationella
atomenergiorganet hade ett 30-tal observatörer
från olika länder på plats vid den tekniska
övningen. Intresset finns för att genomföra
liknande övningar i andra länder. Flera av de
deltagande aktörerna har påbörjat ett internt
arbete för att omhänderta de utvecklingsområden
som identifierades under övningarna.
6.3

Start- och
slutdatum

2017-05-01
2020-04-30

Intervju iPilot
1

2 917 649

goran.kessell@
polisen.se

Intervju iPilot 2017-01-16
2
2017-12-31
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Projektnummer

A439.674/2016

A110.849/2017

A213.459/2017

Organisation

Beviljat
stöd
Mål (SEK)

Projektets namn

Sammanfattning

API-PNR etapp 3a

Syftet med projektet var att leverera det IT-stöd
och nya verksamheter eller
verksamhetsförändringar som krävs för att fullt
ut genomföra EU-direktivet om PNR
(Passenger Name Record). PNR kan potentiellt
bli ett viktigt verktyg i arbetet med att
upptäcka, förhindra och lagföra terroristbrott
och andra grova brott. I projektet har
verksamheten vid PIU (Passenger Information
Unit) vidareutvecklats liksom de IT-system
som används för PNR Arbetet har skett i
samverkan med andra berörda myndigheter i
Sverige samt med andra medlemsstater.
5.2

3 239 176

jan.segerberg@
polisen.se

2017-03-28
2017-12-31

Polismyndigheten

Anti-UAS

Polismyndigheten ökar genom projektet sin
förmåga att hantera hot och incidenter från
obemannade flygfarkoster/UAS (Unmanned
Aircraft System).

27 440 502

urpo.makinen@
polisen.se

Intervju Urpo 2017-03-20
Mäkinen
2020-03-14

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten tar fram en webbplats
som riktar sig till brottsoffer. Webbplatsens
viktigaste funktion är att hjälpa brottsoffer att
på ett effektivt sätt sortera bland en stor mängd
information. Utvecklingen sker i en digital
miljö där det också finns möjligheter att
kombinera texter med filmer och animationer.
Brottsoffer ska kunna skräddarsy vilken
information som ska visas, bland annat utifrån
vilken typ av brott de utsatts för, var i
rättsprocessen de befinner sig och var de är
bosatta. På detta sätt ska brottsoffer, vid varje
Behovsanpassad
tillfälle under processen, kunna få så relevant
webbinformation till och överskådlig information som möjligt samt
brottsoffer
information om var lokalt stöd kan erbjudas.

1 873 767

fredrik.selin@
brottsoffermyndighet Intervju
en.se
Fredrik Selin

Polismyndigheten

5.1

5.4

Kontakt

Läs mer

Start- och
slutdatum

2017-09-01
2020-01-31
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Projektnummer

Organisation

Projektets namn Sammanfattning

Projektet förbättrar förutsättningarna för
ledningsträning på MSB:s verksamhetsställen
Revinge och Sandö. Fokus är teknisk utveckling
för att underlätta distansutbildning och
rollspelsbaserad och virtuell simulering. Förväntat
resultat uppnås bl.a. genom att investera i
audiovisuella kontaktytor, ett framskjutet
ledningsträningsstöd och genom utveckling av
scenarier för övning. Projektresultaten föder in i
det ISF-projekt som beviljades 2016.
6.3

Kontakt

Läs mer

Start- och
slutdatum

1 210 372

tanja.stahle@
msb.se

2017-10-10
2019-12-31

Sluta Skjut.
Brottsförebyggande Tillsammans för
A442.557/2017 rådet
ett tryggt Malmö

I projektet prövas metoden Group Violence
Intervention (GVI) i Sverige. Projektet genomförs
som en pilot under 2018 och 2019 i polisområde
Malmö och utvärderas under 2020. Syftet med
metoden är att minska våldshändelser, ofta i form
av skjutningar, mellan nätverk av yngre män som
verkar i kriminella miljöer. Metoden bygger på att
polisen, sociala myndigheter och företrädare för
lokalsamhället arbetar tillsammans.
5.1

5 247 750

Sluta Skjut.
Tillsammans
william.wikstrom@b för ett tryggt
ra.se
Malmö

2018-02-05
2021-01-31

A442.533/2017 Kustbevakningen

Kustbevakningen upphandlar och köper in två
RIB-båtar till polisens nationella insatsstyrka

12 000 000

torbjorn.lindholm@
kustbevakningen.se

2018-02-05
2021-01-31

A227.568/2017 MSB

Distribuerad
ledningsträning

Beviljat
stöd
Mål (SEK)

NI RIB

5.1

6

Projektnummer

Organisation

A442.465/2017 Polismyndigheten

A442.460/2017 Polismyndigheten

Projektets namn Sammanfattning

Beviljat
stöd
Mål (SEK)

Kontakt

Läs mer

Start- och
slutdatum

Eurosur*

Som ett svar på rekommendationer i den senaste
Schengenutvärderingen bygger Polismyndigheten
upp kapaciteten kring funktionen NCC, den
nationella samordningscentralen som varje
medlemsstat ska inrätta, samt verksamheten kring
riskanalys inom Eurosur. Eurosur är ett europeiskt
system för övervakning av yttre gräns. Systemet
är gemensamt för alla medlemsstater och syftar
till att dela information om yttre gräns och läget
vid de yttre gränserna.
2.1

10 919 577

anders.jungefors@
polisen.se

2018-02-01
2021-01-31

PNR 2018-2020

Polismyndigheten fortsätter utvecklingen av ITsystem och strukturer kring PNR i samverkan
med berörda myndigheter. Målet är att fullt ut
implementera PNR i all tillämplig verksamhet
inom Polismyndigheten samt skapa
förutsättningar för andra behöriga myndigheter att
använda PNR
5.2

36 293 574

martin.gotblad@pol
isen.se

2018-02-01
2021-01-31

15 000 000

margareta.fridh@tul
lverket.se

2018-02-01
2021-01-31

Effektiviserat ITstöd för processen Tullverket utvecklar ett effektivt och modernt ITA442.484/2017 Tullverket
Hantera brott
stöd för hantering av brottsärenden.
*Polismyndigheten blev i augusti 2019 beviljad avtalsförlängning till 2021-01-31

5.1
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Projektnummer

Organisation

A228.309/2018 Försvarsmakten

Projektets namn Sammanfattning

Handhållna
sonarer

A228.273/2018 Migrationsverket

Förstudie; Stöd till
gemensam
viseringspolitik

A442.484/2017 Migrationsverket

IDUM - Styrkt
identitet. En pilot
för utvecklad IDkompetens

Beviljat stöd
Mål (SEK)

Projektet ska förbättra myndigheters kapacitet att
upptäcka avvikelser, hot och föremål under
vatten. Målsättningen är att genom ny utrustning,
utbildning och samverkan mellan myndigheter
förbättra säkerheten på och i havet. DNC - dykeri
och naval medicinskt center på Försvarsmakten
samordnar projektet.
5.1
Projektet var en förstudie som omfattade följande
områden;
- interoperabilitet
- upprättandet av ett in- och utresesystem
- SIS II AFIS
- VIS recast
Syftet med projektet var att identifiera och
analysera hur kommande förordningsförändringar
kommer att påverka Migrationsverkets nuvarande
och framtida processer och IT-system.
Förstudiens rekommendationer ska ligga till
grund för fortsatta strategiska utvecklingsarbeten
på myndigheten.
1.1
Projektet ska utveckla och testa en metod för att
stärka Migrationsverkets ID-kontroller vid
svenska utlandsmyndigheter. Projektet är en pilot
som ska genomföras på fyra utlandsmyndigheter.
Resultatet (metoden) ska paketeras för
implementering på andra utlandsmyndigheter
efter avslut.
2.2

Kontakt

Läs mer

Start- och
slutdatum

3 000 000

calle.magnevall@m
il.se

2018-09-01
2021-08-31

1 326 660

mats.karlsson@
migrationsverket.se

2018-09-01
2019-08-31

3 359 653

janpetter.hammarba
ck@migrationsverk
et.se

2018-09-01
2020-08-31
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Projektnummer

Organisation

A234.535/2018 Polismyndigheten

Projektets namn Sammanfattning

Utsatta områden

Beviljat
stöd
Mål (SEK)

Projektet ska förse Polismyndigheten med ett
antal metoder och verktyg för att bättre hantera
den problematik som finns i utsatta områden, med
särskilt fokus på den organiserade brottsligheten.
Projektets övergripande mål är att reducera den
kriminella normativa påverkan i utsatta områden
och att skapa en hållbar social utveckling som
även kan motverka kriminaliserande processer i
boendemiljön.
5.1

18 750 000

Syftet med projektet är att skapa en
förändringsstab som ska omhänderta och åtgärda
brister utpekade i den senaste
Schengenutvärderingen. Projektet avser även att
utveckla ett nytt koncept för nationell
gränspolisutbildning för personal på
Polismyndigheten och andra berörda myndigheter
Schengensamt utveckla processer för löpande uppföljning
A234.553/2018 Polismyndigheten utvärderingen
och kvalitetssäkring av gränskontrollarbetet.
2.4 7 500 000
Projektet ska köpa in utrustning för att möjliggöra
experthjälp på distans s vid bedömning av
identitetshandlingar vid yttre gräns. Med hjälp av
utrustningen kommer ifrågasatta dokument att
kunna bedömas även när lokala dokumenttekniker
inte är i tjänst. Projektet förväntas fylla ett viktigt
syfte i bekämpandet av organiserad
gränsöverskridande brottslighet och bidra till en
Inköp av
förbättrad och mer rättssäker kontroll vid
A504.445/2018 Polismyndigheten dokumentutrustning Schengens yttre gräns.
2.6 4 497 594
Projektet ska bidra till en förbättrad förvaltning av
de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring
och underlätta hanteringen av
migrationsströmmar. Projektets syfte är att fullt ut
implementera användning av EES (Entry/Exit
System) i all tillämplig verksamhet på
Polismyndigheten. Projektet sker i samverkan
med de myndigheter som är berörda samt även
med eu-LISA, som utvecklar det centrala EESA504.422/2018 Polismyndigheten EES 2019-2021*
systemet.
2.6 77 084 808
*Polismyndigheten blev i april 2020 beviljad avtalsförlängning till 2022-12-31 samt en extra tilldelning på 19 608 375 kr

Kontakt

Läs mer

Start- och
slutdatum

anna.drufva@polisen.se

2018-09-01
2021-08-31

patrik.engstrom@
polisen.se

2018-09-01
2020-08-31

henrik.wallen@
polisen.se

2019-02-01
2021-01-31

henrik.wallen@
polisen.se

2019-02-01
2022-12-31
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Projektnummer

Organisation

Projektets namn Sammanfattning

Beviljat stöd
Mål (SEK)

Projektet omfattar förberedelser och planering
inför kommande Interoperabilitetsförordningar.
Projektet syftar till att hålla ihop den strategiska
planeringen för att säkerställa ett effektivt
genomslag av interoperabilitetspaketens
brottsbekämpande aspekter inom Polismyndigheten. Interoperabilitetsinitiativet innebär
Strategisk
anpassningar av existerande EU-system så som
samordning
SIS och VIS samt interoperabilitet med de
Interoperabilitets- kommande EU-systemen EES, ETIAS och
A504.434/2018 Polismyndigheten förordningar*
ECRIS- TCN.
5.2 6 967 545
Syftet med projektet är att öka skalskyddet i
kritisk infrastruktur genom att dimensionera och
testa förstärkningsåtgärder och att utveckla en
myndighetsgemensam standard för utformning av
fysisk säkerhet. Målet är att uppnå tillräcklig
REINFORCE
A498.711/2018 RISE
fördröjningstid vid intrång.
6.1 4 902 054
Projektet syftar till att höja förmågan till detektion
och identifiering av radioaktiva ämnen vid SSM:s
beredskapslaboratorier och därmed erhålla en
stärkt förmåga att ge stöd till polisen vid
terroristattacker och andra säkerhetsrelaterade
händelser med radioaktiva ämnen. Projektets mål
är att köpa in nya handburna högupplösande
instrument för detektion och identifiering av
gamma- och neutronstrålande ämnen och
Strålsäkerhetsdriftsätta dessa instrument vid SSM:s
Strålningsmätning beredskapslaboratorier.
A504.412/2018 myndigheten
6.1 9 630 000
*Polismyndigheten blev i januari 2020 beviljad avtalsförlängning till 2021-01-31 samt en extra tilldelning på 4 176 771 kr

Kontakt

Läs mer

Start- och
slutdatum

henrik.wallen@
polisen.se

2019-02-01
2021-01-31

mia.kumm@ri.se

2019-02-01
2021-01-31

simon.karlssons@
ssm.se

2019-02-01
2021-01-31
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Projektnummer

Organisation

A503.740/2019 Migrationsverket

A503.759/2019 Migrationsverket

Projektets
namn
Utvecklingen av
en ny datacenter
site för att stärka
Sveriges inre
säkerhet, skydd av
samhällsviktig
verksamhet och
kritisk
infrastruktur

VIS-EES

EUROSUR II,
förstärkt operativ
A503.775/2019 Polismyndigheten förmåga

Implementering
av nya SISförordningar vid
A503.783/2019 Polismyndigheten Polismyndigheten

Sammanfattning
För att öka Sverige förmåga att bidra till
upprätthållandet av EUs yttre gräns och den inre
säkerheten behöver Sverige och Migrationsverket åtgärda de brister som förts fram i den
senaste Schengenutvärderingen 2017. Projektet
kommer att utveckla en ny datacenter site och på
så sätt höja förmågan att skydda vår
samhällsviktiga verksamhet och kritiska
infrastruktur och bidra till att stärka EUs inreoch yttre säkerhet.
Projektet syftar till att genomföra nödvändiga
förändringar i Migrationsverkets system och
processer för att stödja införandet av EES och de
därmed betingade förändringarna i det nationella
VIS-systemet. Arbetet förutsätter ett nära
samarbete mellan Migrationsverket och
Polismyndigheten.
Målet med projektet är att utveckla strukturer
och metoder som ökar Polismyndighetens
förmåga att säkra underrättelse- och riskanalysbaserade informationsflöden som grund för
planering av operationer, beredskap och
kapacitetsutveckling. Avsikten är att höja den
operativa verksamhetens förmåga att reagera på
uppkomna hot samt att öka förmågan att stödja,
följa upp och utvärdera den egna verksamheten.
Målet med projektet är att förbereda för
implementering av tre nya SIS-förordningar och
säkerställa att myndighetens olika
kompetensområden på detta område
(gränskontroll, utbildning, IT-utveckling och
myndighetssamverkan) stärks och samverkar
mot ett gemensamt mål. Intentionen är att skapa
förutsättningar för en bättre gränskontroll.

Mål

6.1

2.6

2.6

2.6

Beviljat
stöd
(SEK)

Kontakt

24 925 868

fredrik.asberg@
migrationsverket
.se

2020-01-01
2021-12-31

6 449 043

mats.karlsson@
migrationsverket
.se

2020-01-01
2021-12-31

23 226 667

anders.jungefors
@polisen.se

2020-01-01
2022-12-31

7 797 892

jonas.hemmar@
polisen.se

2020-01-01
2022-12-31

Läs mer

Start- och
slutdatum
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Projektnummer

Organisation

A055.410/2020 Migrationsverket

A056.403/2020 Polismyndigheten

A049.724/2020 Polismyndigheten

A056.234/2020 Polismyndigheten

A049.738/2020 Polismyndigheten

Projektets
namn

Sammanfattning

Projektet ska genomföra nödvändiga
förändringar i Migrationsverkets system och
processer för att stödja införandet av den
förändrade VIS förordningen och de därmed
Utveckling och
betingade förändringarna i det nationella VISinförande av
systemet, med undantag för hantering av
förändrad VISuppehållstillstånd. Ansvaret för VIS nationellt
förordning
vilar på Migrationsverket.
Projektet ska hantera en delmängd av den
verksamhetsutveckling som krävs för att
uppfylla de nya kraven i Frontexförordningen.
Det är Polismyndigheten, som huvudansvarig
myndighet för gränskontroll och kontaktpunkt
för Frontex i Sverige, som ansvarar för
införandet i Sverige. Projektet ska genomföras i
nära samverkan med andra berörda myndigheter
Frontex-projektet i Sverige.
Projektet ska utveckla det IT-stöd som krävs för
att nationellt implementera ETIAS (European
Travel Information and Authorisation System) i
ETIAS ITenlighet med ETIAS förordning 2018/1240.
utveckling 2020- Polismyndigheten är utsedd av regeringen som
2022
huvudansvarig för införandet av ETIAS.
Projektet ska skapa en organisation och
driftsättning av den nationella ETIAS-enheten
samt utveckla andra nödvändiga
verksamhetsprocesser på Polismyndigheten för
Genomförande
att kunna omhänderta den nya ETIASoch driftsättning
förordningen. Polismyndigheten är utsedd av
av ETIAS
regeringen som huvudansvarig för införandet av
nationella enhet
ETIAS
Projektet ska hantera en delmängd av den ITutveckling som krävs för att uppfylla kraven i de
SIS II Utveckling av SIS reviderade SIS-förordningarna.
Polismyndigheten är ansvarig myndighet för SIS
II i enlighet med
i Sverige.
de nya SISförordningarna

Mål

Beviljat
stöd
(SEK)

Kontakt

mats.karlsson@
migrationsverket
.se

Läs mer

Start- och
slutdatum

2020-04-012022-12-31

1.1

20 284 317

2.4

7 018 613

lars.hammarsted
t@polisen.se

2020-04-012022-03-31

11 185 000

henrik.wallen@
polisen.se

2020-04-012022-12-31

2.6

11 746 098

patrik.engstrom
@polisen.se

2020-04-012022-12-31

2.6

12 000 000

henrik.wallen@
polisen.se

2020-04-012022-12-31

2.6

12

Projektnummer

Projektets
namn

Organisation

Sammanfattning

Migrationsverket initierar genom projektet ett
utvecklingsprojekt för utveckling av
myndighetens verksamhetsprocesser och ITsystem som berörs av de nya kraven i SISförordningarna. Migrationsverket ansvarar för
SIS –
en delmängd av den information som lagras i
A055.428/2020 Migrationsverket Vidareutveckling SIS-systemet
Projektet ska upphandla fingeravtrycksläsare
avsedda att användas med en mobiltelefon och
Upphandling av
tillhörande applikation för gränskontroll.
mobil
Projektet genomförs i syfte att uppfylla de krav
fingeravtryckssom ställs i den nya EES-förordningen.
avläsare för
Polismyndigheten är ansvarig för införandet av
A049.730/2020 Polismyndigheten gränskontroll
EES i Sverige.
Projektet ska stödja utvecklingen av
Polismyndighetens, Tullverkets,
EUPHORIA Kustbevakningen, Ekobrottsmyndighetens,
Myndighetsgemen Åklagarmyndigheten, Kustbevakningens och
sam samverkan
Skatteverkets arbete med EU:s Policycykel i
kampen mot organiserad och grov internationell
mot den
gränsöverskridand brottslighet. Avsikten är att stärka samverkan
och samarbetet inom och mellan dessa
e brottsligheten
myndigheter med särskild betoning på EU:s
med fokus på
multidisciplinära plattform mot kriminella hot
A059.052/2020 Polismyndigheten
EU:s policycykel (European Multidisciplinary Platform Against
och EMPACT
Criminal Threats, EMPACT).
Totalt

40

Mål

2.6

2.6

5.1

Beviljat
stöd
(SEK)

Kontakt

10 112 944

madeleleine.hag
ne@migrationsv
erket.se

2020-04-012022-03-31

3 252 211

henrik.wallen@
polisen.se

2020-04-012022-12-31

7 573 087

jacek.paszkowsk
i@polisen.se

2020-04-012022-12-31

452 169 750

Läs mer

Start- och
slutdatum

