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AVSNITT 3: PROGRAMMETS MÅL
Särskilt mål

1 - Stöd till en gemensam viseringspolitik

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and
achieving the national objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to
changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.
Det finns framför allt två orsaker till att genomförandet av den nationella strategin i det
nationella programmet har försenats. Det nationella programmet godkändes i december
2015. Polismyndigheten utsågs till ansvarig myndighet i och med att den svenska
förordningen om förvaltning av fonden för inre säkerhet trädde i kraft den 1 mars 2016.
Under räkenskapsåret har av dessa anledningar inga projekt påbörjats för att genomföra
strategin. Under räkenskapsåret fram till 15 oktober 2015 har arbetet varit inriktat på att
utarbeta förslag till nationellt program för ISF och att ta fram en beskrivning av
förvaltnings- och kontrollsystemet som senare låg till grund för revisionsmyndighetens
yttrande till regeringen inför utnämnandet av ansvarig myndighet. Detta arbete fortsatte
även in i nästa räkenskapsår.
Under genomförandet av det nationella programmet sker en nära samverkan med
partnerskapet – samverkansgruppen. Denna gruppering består av 10 myndigheter på det
rättsliga området som också är de huvudsakliga sökandena till programmet. Utlysningar
planeras i samråd med gruppen och grundas på behov som myndigheterna ser på sina
respektive områden. På så vis säkerställs att de åtgärder som finns i det nationella
programmet genomförs i rätt tid. De flesta åtgärderna i det nationella programmet är av
sådan karaktär att det endast finns ett fåtal eller en enda möjlig sökande.
Fondsekretariatet har kontinuerlig kontakt med dessa organisationer för att säkerställa att
de dels har information om fondens innehåll och dels har en beredskap att söka medel.
Sveriges nationella program är från början avsett att gälla för programperioden. Det
nationella programmet består av en bredd av aktiviteter och har skrivits för att möjliggöra
flexibilitet och anpassning till när i tid det är lämpligt att genomföra åtgärderna.
Programmet är tänkt att ange en inriktning. Då svenska myndigheter är självständiga från
regeringen har det inte under programskrivningen eller därefter varit möjligt att på längre
sikt planera in när enskilda myndigheter ska söka medel ur fonden. Diskussioner kommer
regelbundet att ske både i övervakningskommitté och samverkansgrupp om tidsplan och
upplägg av kommande utlysningar. I dagläget finns inte behov av att ändra den nationella
strategin i programmet.
För att sätta fart på genomförandet av denna del av programmet har fondsekretariatet
inför den första ansökningsomgången våren 2016 haft nära kontakter med myndigheten
som i Sverige ansvarar för VIS; Migrationsverket. Då det i huvudsak är en myndighet
(Migrationsverket) som kan söka inom specifikt mål 1 finns det en plan för hur medlen
som ligger inom detta specifika mål kan användas under programperioden. Under 2016
planeras start av ett större projekt omfattande 20 miljoner SEK i EU-stöd med tema
utrustning för biometri.

SV

2

SV

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

1 - Nationell kapacitet

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

2 - Unionens regelverk

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

3 - Konsulärt samarbete

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Särskilt mål

2 - Gränser

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and
achieving the national objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to
changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.
Det finns framför allt två orsaker till att genomförandet av den nationella strategin i det
nationella programmet har försenats. Det nationella programmet godkändes i december
2015. Polismyndigheten utsågs till ansvarig myndighet i och med att den svenska
förordningen om förvaltning av fonden för inre säkerhet trädde i kraft den 1 mars 2016.
Under räkenskapsåret har av dessa anledningar inga projekt påbörjats för att genomföra
strategin. Under räkenskapsåret fram till 15 oktober 2015 har arbetet varit inriktat på att
utarbeta förslag till nationellt program för ISF och att ta fram en beskrivning av
förvaltnings- och kontrollsystemet som senare låg till grund för revisionsmyndighetens
yttrande till regeringen inför utnämnandet av ansvarig myndighet. Detta arbete fortsatte
även in i nästa räkenskapsår.
Partnerskapet har deltagit kontinuerligt i diskussioner under programskrivningen och
lämnat synpunkter till de olika avsnitten i programmet. De har i hög grad varit delaktiga i
utarbetandet av det nationella programmet. Förutom möten har partnerskapet även
inkommit med input och synpunkter genom skriftlig procedur under
programskrivningen.
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Under genomförandet av det nationella programmet sker en nära samverkan med
partnerskapet – samverkansgruppen. Denna gruppering består av 10 myndigheter på det
rättsliga området som också är de huvudsakliga sökandena till programmet. Utlysningar
planeras i samråd med gruppen och grundas på behov som myndigheterna ser på sina
respektive områden. På så vis säkerställs att de åtgärder som finns i det nationella
programmet genomförs i rätt tid. De flesta åtgärderna i det nationella programmet är av
sådan karaktär att det endast finns ett fåtal eller en enda möjlig sökande.
Fondsekretariatet har kontinuerlig kontakt med dessa organisationer för att säkerställa att
de dels har information om fondens innehåll och dels har en beredskap att söka medel.
Sveriges nationella program är från början avsett att gälla för programperioden. Det
nationella programmet består av en bredd av aktiviteter och har skrivits för att möjliggöra
flexibilitet och anpassning till när i tid det är lämpligt att genomföra åtgärderna.
Programmet är tänkt att ange en inriktning. Då svenska myndigheter är självständiga från
regeringen har det inte under programskrivningen eller därefter varit möjligt att på längre
sikt planera in när enskilda myndigheter ska söka medel ur fonden. Diskussioner kommer
regelbundet att ske både i övervakningskommitté och samverkansgrupp om tidsplan och
upplägg av kommande utlysningar. I dagläget finns inte behov av att ändra den nationella
strategin i programmet.
Intresset för att söka finns bland de myndigheter som ingår i partnerskapet men även
bland andra organisationer såsom länsstyrelser, universitet och forskningsinstitut.
Under 2016 planeras ansökan för projekt på temat utveckling och förbättring av
gränskontrollsystem inom nationellt mål 2.3 Gemensamma unionsnormer.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

1 - Eurosur

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

2 - Informationsutbyte

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

3 - Gemensamma unionsnormer

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.
Under 2016 planeras ansökan för projekt på temat utveckling och förbättring av
gränskontrollsystem inom nationellt mål 2.3 Gemensamma unionsnormer.
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Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

4 - Unionens regelverk

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

5 - Framtida utmaningar

Inga specifika aktiviteter planeras inom detta mål. Sverige har för övriga nationella mål
inom SO 2 Gränser identifierat och inkluderat framtida behov och utmaningar för att
kunna samla de finansiella resurserna.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

6 - Nationell kapacitet

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Särskilt mål

3 - Driftsstöd

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and
achieving the national objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to
changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.
Detta mål finns inte i det svenska nationella programmet.

Särskilt mål

5 - Förebygga och bekämpa brott

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and
achieving the national objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to
changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.
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Det finns framför allt två orsaker till att genomförandet av den nationella strategin i det
nationella programmet har försenats. Det nationella programmet godkändes i december
2015. Polismyndigheten utsågs till ansvarig myndighet i och med att den svenska
förordningen om förvaltning av fonden för inre säkerhet trädde i kraft den 1 mars 2016.
Under räkenskapsåret har av dessa anledningar inga projekt påbörjats för att genomföra
strategin. Under räkenskapsåret fram till 15 oktober 2015 har arbetet varit inriktat på att
utarbeta förslag till nationellt program för ISF och att ta fram en beskrivning av
förvaltnings- och kontrollsystemet som senare låg till grund för revisionsmyndighetens
yttrande till regeringen inför utnämnandet av ansvarig myndighet. Detta arbete fortsatte
även in i nästa räkenskapsår.
Under genomförandet av det nationella programmet sker en nära samverkan med
partnerskapet – samverkansgruppen. Denna gruppering består av 10 myndigheter på det
rättsliga området som också är de huvudsakliga sökandena till programmet. Utlysningar
planeras i samråd med gruppen och grundas på behov som myndigheterna ser på sina
respektive områden. På så vis säkerställs att de åtgärder som finns i det nationella
programmet genomförs i rätt tid. De flesta åtgärderna i det nationella programmet är av
sådan karaktär att det endast finns ett fåtal eller en enda möjlig sökande.
Fondsekretariatet har kontinuerlig kontakt med dessa organisationer för att säkerställa att
de dels har information om fondens innehåll och dels har en beredskap att söka medel.
Sveriges nationella program är från början avsett att gälla för programperioden. Det
nationella programmet består av en bredd av aktiviteter och har skrivits för att möjliggöra
flexibilitet och anpassning till när i tid det är lämpligt att genomföra åtgärderna.
Programmet är tänkt att ange en inriktning. Då svenska myndigheter är självständiga från
regeringen har det inte under programskrivningen eller därefter varit möjligt att på längre
sikt planera in när enskilda myndigheter ska söka medel ur fonden. Diskussioner kommer
regelbundet att ske både i övervakningskommitté och samverkansgrupp om tidsplan och
upplägg av kommande utlysningar. I dagläget finns inte behov av att ändra den nationella
strategin i programmet.
Intresset för att söka finns bland de myndigheter som ingår i partnerskapet men även
bland andra organisationer såsom länsstyrelser, universitet och forskningsinstitut.
Under 2016 startar projekt inom nationell mål 5.5 på temat nationell samverkan CBRNhändelse och inom nationellt mål 5.1 på temat ny förmåga för nationella insatsstyrkan.
Ytterligare en öppen utlysning är planerad till september 2016 inom nationellt mål 5.1.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

1 - Brott – förebyggande och bekämpning

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.
Ett projekt är planerat att starta hösten 2016 på temat ny förmåga för nationella
insatsstyrkan inom Polismyndigheten. Dessutom är en öppen utlysning planerad i
september 2016.
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Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

2 - Brott – informationsutbyte

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.
En riktad utlysning av medel till Polismyndigheten är planerad till september 2016.
Temat är PNR.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

3 - Brott – utbildning

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

4 - Brott – stöd till offer

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

5 - Brott – hot- och riskbedömning

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Särskilt mål

6 - Risker och kriser

Please provide a summary of the progress made in implementing the strategy and
achieving the national objectives over the financial year.
Provide any changes to the strategy or national objectives or any factors that may lead to
changes in the future.
Set out any significant issues which affect the performance of the national programme.
Det finns framför allt två orsaker till att genomförandet av den nationella strategin i det
nationella programmet har försenats. Det nationella programmet godkändes i december
2015. Polismyndigheten utsågs till ansvarig myndighet i och med att den svenska
förordningen om förvaltning av fonden för inre säkerhet trädde i kraft den 1 mars 2016.
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Under räkenskapsåret har av dessa anledningar inga projekt påbörjats för att genomföra
strategin. Under räkenskapsåret fram till 15 oktober 2015 har arbetet varit inriktat på att
utarbeta förslag till nationellt program för ISF och att ta fram en beskrivning av
förvaltnings- och kontrollsystemet som senare låg till grund för revisionsmyndighetens
yttrande till regeringen inför utnämnandet av ansvarig myndighet. Detta arbete fortsatte
även in i nästa räkenskapsår.
Under genomförandet av det nationella programmet sker en nära samverkan med
partnerskapet – samverkansgruppen. Denna gruppering består av 10 myndigheter på det
rättsliga området som också är de huvudsakliga sökandena till programmet. Utlysningar
planeras i samråd med gruppen och grundas på behov som myndigheterna ser på sina
respektive områden. På så vis säkerställs att de åtgärder som finns i det nationella
programmet genomförs i rätt tid. De flesta åtgärderna i det nationella programmet är av
sådan karaktär att det endast finns ett fåtal eller en enda möjlig sökande.
Fondsekretariatet har kontinuerlig kontakt med dessa organisationer för att säkerställa att
de dels har information om fondens innehåll och dels har en beredskap att söka medel.
Sveriges nationella program är från början avsett att gälla för programperioden. Det
nationella programmet består av en bredd av aktiviteter och har skrivits för att möjliggöra
flexibilitet och anpassning till när i tid det är lämpligt att genomföra åtgärderna.
Programmet är tänkt att ange en inriktning. Då svenska myndigheter är självständiga från
regeringen har det inte under programskrivningen eller därefter varit möjligt att på längre
sikt planera in när enskilda myndigheter ska söka medel ur fonden. Diskussioner kommer
regelbundet att ske både i övervakningskommitté och samverkansgrupp om tidsplan och
upplägg av kommande utlysningar. I dagläget finns inte behov av att ändra den nationella
strategin i programmet.
Intresset för att söka finns bland de myndigheter som ingår i partnerskapet men även
bland andra organisationer såsom länsstyrelser, universitet och forskningsinstitut.
En öppen utlysning på hela specifikt mål 6 Risker och kriser är planerad till september
2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

1 - Risk – förebyggande och bekämpning

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

2 - Risk – informationsutbyte

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

SV

3 - Risk – utbildning
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Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

4 - Risk – stöd till offer

Inga specifika aktiviteter planeras inom detta mål.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

5 - Risk – infrastruktur

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

6 - Risk – tidig varning och kris

Inga specifika aktiviteter planeras inom detta mål.

Åtgärder som finansierats
under nationellt mål

7 - Risk – hot- och riskbedömning

Under det finansiella året har inga projekt beviljats pga att det nationella programmet
godkändes i december 2015 och ansvarig myndighet formellt utsågs i mars 2016.
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PRELIMINÄR TIDSPLAN

SV

Särskilt mål

NO/SA

Huvud
åtgärd

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål1 Nationell kapacitet

1

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål1 Nationell kapacitet

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Åtgärdens benämning

Planerin
gsfasen
inleds

Genomfö
randefas
en inleds

Avslutan
defasen
inleds

Measures aimed at streamline
migration-releated operations
and visa processing.

2016

2016

2018

2

Developement, deployment
and improvement of the VIS.

2016

2016

2020

Nationellt mål1 Nationell kapacitet

3

Measures aimed at improving
service and raising standards,
compliance with regalatury
framework.

2017

2017

2020

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål2 Unionens regelverk

1

Measures contributing to the
implementation of a new
Visa Code.

2017

2018

2020

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål2 Unionens regelverk

2

Measures following
Schengen evaluations in a
broad context.

2017

2018

2020

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål3 Konsulärt samarbete

1

Measures aimed at
contributing to increased
cooperation between
Member States, and at local
level.

2017

2018

2020

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål3 Konsulärt samarbete

2

Ensure implementation of the
EU Visa Code and other
relevant legislation.

2017

2017

2021

Särskilt mål1 - Stöd till
en gemensam
viseringspolitik

Nationellt mål3 Konsulärt samarbete

3

Establish strategic and
flexible consular networks
and develop the work of
liason officers.

2017

2017

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål1 Eurosur

1

Establishment of EUROSUR

2017

2018

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål1 Eurosur

2

Develop systems to transfer
data from various other
systems to improve the
situational picture.

2017

2018

2022

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål1 Eurosur

3

Training in border control
relating tothe EUROSUR
framework.

2017

2018

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål2 Informationsutbyte

1

Reinforce the cooperation
between border controls,
crime prevention and law
enforcement work only i.

2017

2017

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål2 Informationsutbyte

2

Promote greater exchange of
information using Frontextools.

2017

2017

2021

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål2 Informationsutbyte

3

Seminars, workshops and
enhanced cooperation
between the authorities
involved in border control.

2017

2017

2018

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål3 Gemensamma
unionsnormer

1

Development of ABC-gates
at Arlanda airport .

2017

2018

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål3 Gemensamma
unionsnormer

2

Further development of
ICAO PKD and the use of
Schengen master list.

2016

2017

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål3 Gemensamma
unionsnormer

3

Reinforce cooperation with
crime prevention and crime
fighting in relation to border
controls

2017

2019

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål4 Unionens regelverk

1

Measures to be incorporated
in conjunction with the

2017

2017

2020
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Särskilt mål

NO/SA

Huvud
åtgärd

Åtgärdens benämning

Planerin
gsfasen
inleds

Genomfö
randefas
en inleds

Avslutan
defasen
inleds

Schengen evaluations.

SV

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål4 Unionens regelverk

2

Establish a system of
certification of bordercontrol staff.

2017

2017

2018

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål6 Nationell kapacitet

1

Development of intelligenceled border control.

2017

2017

2019

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål6 Nationell kapacitet

2

Systems development of
other, future systems, based
on the EU-acquis.

2017

2018

2022

Särskilt mål2 - Gränser

Nationellt mål6 Nationell kapacitet

3

Improve border control and
surveillance in the maritime
environment.

2017

2017

2019

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål1 - Brott –
förebyggande och
bekämpning

1

Actions to prevent, combat
and investigate priority crime
within the EU policy cycle.

2016

2017

2022

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål1 - Brott –
förebyggande och
bekämpning

2

Measures in line with FATF
recommendations including
intelligence gathering and
investigations.

2016

2017

2020

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål1 - Brott –
förebyggande och
bekämpning

3

Cooperation with third
countries and regional
cooperation in the Baltic Sea
and Western Balkans.

2016

2017

2021

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål2 - Brott –
informationsutbyte

1

Cooperation between
authorities and international
exchanges within the EU and
with third countries.

2016

2018

2018

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål2 - Brott –
informationsutbyte

2

Actions to further develop
the SPOC concept.

2017

2017

2019

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål2 - Brott –
informationsutbyte

3

Development to implement
the PNR-directive and
establish a Passenger
Information Unit.

2016

2017

2020

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål3 - Brott –
utbildning

1

Training for implementation
of EU-instruments and EUmeasures.

2017

2017

2020

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål3 - Brott –
utbildning

2

Training to raise the level of
qualifications with respect to
prioritisised and emerging
crimes.

2017

2018

2019

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål3 - Brott –
utbildning

3

Training in line with EU
LETS, cooperation with
CEPOL, joint training with
partnership authorities.

2016

2017

2022

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål4 - Brott –
stöd till offer

1

Assessments and
developments on tools and
methods to strengthen victim
support.

2017

2018

2020

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål4 - Brott –
stöd till offer

2

Measures to implement the
EU Crime Victims Directive,
including skills development.

2017

2019

2019

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål5 - Brott –
hot- och riskbedömning

1

Proactive measures and joint
operations in line with
Sweden´s CBRNE strategy.

2016

2017

2019

Särskilt mål5 Förebygga och bekämpa
brott

Nationellt mål5 - Brott –
hot- och riskbedömning

2

Exercises and training
relating to CBRNE including
authorities´joint and
international activities.

2016

2017

2022

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål1 - Risk –
förebyggande och
bekämpning

1

Actions to improve operation
and continuity of critical
infrastrure and crisis

2016

2017

2020
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Särskilt mål

NO/SA

Huvud
åtgärd

Åtgärdens benämning

Planerin
gsfasen
inleds

Genomfö
randefas
en inleds

Avslutan
defasen
inleds

management.
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Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål1 - Risk –
förebyggande och
bekämpning

2

Actions such as feasibility
studies, planning and
establishment of joint
operation centres.

2016

2017

2020

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål1 - Risk –
förebyggande och
bekämpning

3

Actions to fully implement
the provisions of the NISdirective.

2016

2017

2019

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål2 - Risk –
informationsutbyte

1

Action to improve rapid
information sharing and
common situational
awareness.

2016

2017

2018

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål2 - Risk –
informationsutbyte

2

Projects to improve the use
of commonly agreeed
terminology and standards.

2016

2017

2022

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål2 - Risk –
informationsutbyte

3

Workshops and projects to
improve cross border
interoperability on crisis
management.

2016

2017

2022

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål3 - Risk –
utbildning

1

Cross-sectional training and
exercises to raise skills
relating to prevention and
crisis management

2016

2017

2019

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål3 - Risk –
utbildning

2

Sectorial training and
exercises to enhance the
capability to protect critical
infrastructure.

2016

2017

2019

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål3 - Risk –
utbildning

3

Programmes in which
relevant private operators
contribute to strengthening
the capability.

2016

2017

2020

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål5 - Risk –
infrastruktur

1

Actions to improve the
knowledge of dependencies
in and between critical
infrastructures.

2016

2017

2018

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål5 - Risk –
infrastruktur

2

Improve conditions for
ranking infrastructure and
assessment of and measures
for consequences.

2016

2017

2020

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål5 - Risk –
infrastruktur

3

Improve cooperation and
imcrease joint efforts
between public authorities
and private operators.

2016

2017

2022

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål7 - Risk –
hot- och riskbedömning

1

Projects and workshops to
enhance the knowledge on
antagonist threats.

2016

2017

2020

Särskilt mål6 - Risker
och kriser

Nationellt mål7 - Risk –
hot- och riskbedömning

2

Projects in line with the EU
Council Directive
2008/114/EC to improve
threat and risk assessment.

2016

2017

2019

12

SV

AVSNITT 5: GEMENSAMMA INDIKATORER OCH PROGRAMSPECIFIKA
INDIKATORER
Redogör för indikatorer av betydelse som i väsentlig grad kan påverka uppnåendet av
mål, särskilt om inga framsteg gjorts.
Den ansvariga myndigheten är medveten om vikten av att tillgodose rapporteringskrav
för indikatorer. Dessa krav har tagits med i utvecklingen av systemstödet och rutiner för
uppföljning av projekt.
Rapporten omfattar räkenskapsåret fram till oktober 2015 då ännu inga projekt beviljats.
Fondsekretariatet kommer arbeta kontinuerligt med uppföljning av projekt för att
säkerställa att de målvärden som är satta på respektive indikator uppnås. Indikatorernas
innehåll blir också ett sätt att styra inriktningen på ansökningsomgångar, både när det
gäller utlysningar och förfarandet verkställande metod.

SV
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Indikatortabell
Särskilt mål

1 - Stöd till en gemensam viseringspolitik

Indikator

Mätenhet

C1 - Antal konsulära
samarbetsverksamheter som
utvecklats med hjälp av fonden

Antal

C1.a - Antal samlokaliseringar

Antal

Projekt

C1.b - Antal gemensamma
ansökningscentrum

Antal

Projekt

C1.c - Antal representationer

Antal

Projekt

C1.d - Antal övriga

Antal

C2.1 - Antal personer i personalen
som utbildats i aspekter rörande den
gemensamma viseringspolitiken med
hjälp av fonden

Antal

0,00

100,00

ProjektProjects

C2.2 - Antal utbildningar (genomförda
timmar)

Antal

0,00

4 000,00

ProjektProjects

C3 - Antal specialiserade tjänster i
tredjeländer som fått stöd av fonden

Antal

0,00

3,00

ProjektProjects

C3.a - Sambandsmän för invandring

Antal

C3.b - Övriga

Antal

C4.1 - Antal konsulat bland det totala
antalet konsulat som utvecklats eller
uppgraderats med hjälp av fonden

Antal

0,00

15,00

ProjektProjects

C4.2 - Andel konsulat av det totala
antalet konsulat som utvecklats eller
uppgraderats med hjälp av fonden

%

0,00

30,00

ProjektProjects

Särskilt mål

SV

Utgångsvärde

Målvärde

0,00

Datakälla
5,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativt
värde

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativt
värde

ProjektProjects

Projekt

Projekt
Projekt

2 - Gränser

Indikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Datakälla

C1.1 - Antal anställda som utbildats i
gränsförvaltningsfrågor med hjälp av
fonden

Antal

0,00

170,00

C1.2 - Antal utbildningar i
gränsförvaltningsfrågor som
genomförts med hjälp av fonden

Antal

0,00

16 320,00

ProjektTrainings

ProjektTraining
courses
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12,00

ProjektProjects

Antal

C2.a - Infrastruktur

Antal

Projekt

C2.b - Luftfartygs-, fordons- och
fartygsbestånd (luft-, mark-,
sjögränser)

Antal

Projekt

C2.c - Utrustning

Antal

Projekt

C2.d - Övriga

Antal

Projekt

C3.1 - Antal gränsövergångar vid de
yttre gränserna via automatiska
gränskontroller som stöds av fonden

Antal

0,00

C3.2 - Totalt antal gränsövergångar

Antal

0,00

11 326 685,00

C4 - Antal infrastrukturer för nationell
gränsövervakning som
inrättats/vidareutvecklats inom ramen
för Eurosur

Antal

0,00

5,00

C4.a - Nationella
samordningscentraler

Antal

Projekt

C4.b - Regionala
samordningscentraler

Antal

Projekt

C4.c - Lokala samordningscentraler

Antal

Projekt

C4.d - Andra typer av
samordningscentraler

Antal

Projekt

C5 - Antal incidenter som
medlemsstaten rapporterat till den
europeiska situationsbilden

Antal

C5.a - Olaglig invandring, inbegripet
tillbud som är förknippade med en
fara för migranters liv

Antal

C5.b - Gränsöverskridande
brottslighet

Antal

C5.c - Krissituationer

Antal

Särskilt mål
Indikator

SV

0,00

C2 - Antal infrastrukturer och
hjälpmedel för gränskontroll
(kontroller och övervakning) som
utvecklats eller uppgraderats med
hjälp av fonden

2 000 000,00

53,00

65,00

ProjektProjects

ProjektProjects etc.
ProjektProjects

Eurosur

5 - Förebygga och bekämpa brott
Mätenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Datakälla

2014

2015

2016

15

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativt
värde

SV

SV

0,00

20,00

ProjektProjects

C1 - Antal gemensamma
utredningsgrupper och operativa
Empact-projekt som fått stöd från
fonden, inklusive deltagande
medlemsstater och myndigheter

Antal

C1.a - Ledare (medlemsstat),

Antal

Projekt

C1.b - Partner (medlemsstater)

Antal

Projekt

C1.c - Deltagande myndigheter

Antal

Projekt

C1.d - Deltagande EU-byrå (Eurojust,
Europol) i förekommande fall

Antal

Projekt

C2.1 - Antal anställda inom
brottsbekämpande myndigheter som
utbildats i gränsöverskridande frågor
med hjälp av fonden

Antal

C2.1.a - Terrorism

Antal

Projekt

C2.1.b - Människohandel och sexuellt
utnyttjande av kvinnor och barn

Antal

Projekt

C2.1.c - Olaglig handel med droger

Antal

Projekt

C2.1.d - Olaglig handel med vapen

Antal

Projekt

C2.1.e - Penningtvätt

Antal

Projekt

C2.1.f - Korruption

Antal

Projekt

C2.1.g - Förfalskning av
betalningsmedel

Antal

Projekt

C2.1.h - Databrott

Antal

Projekt

C2.1.i - Organiserad brottslighet

Antal

Projekt

C2.1.j - Brottsbekämpningsområde:
informationsutbyte

Antal

Projekt

C2.1.k - Brottsbekämpningsområde:
operativt samarbete

Antal

Projekt

C2.2 - Längden på (genomförd)
utbildning i frågor av
gränsöverskridande karaktär som
genomförts med hjälp av fonden

Persondagar

C2.2.a - Terrorism

Antal

Projekt

C2.2.b - Människohandel och sexuellt
utnyttjande av kvinnor och barn

Antal

Projekt

C2.2.c - Olaglig handel med droger

Antal

Projekt

C2.2.d - Olaglig handel med vapen

Antal

Projekt

C2.2.e - Penningtvätt

Antal

Projekt

0,00

0,00

150,00

300,00

ProjektProjects

ProjektProjects
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C2.2.f - Korruption

Antal

Projekt

C2.2.g - Förfalskning av
betalningsmedel

Antal

Projekt

C2.2.h - Databrott

Antal

Projekt

C2.2.i - Organiserad brottslighet

Antal

Projekt

C2.2.j - Brottsbekämpningsområde:
informationsutbyte

Antal

Projekt

C2.2.k - Brottsbekämpningsområde:
operativt samarbete

Antal

Projekt

C3.1 - Antal projekt inom det
brottsförebyggande området

Antal

C3.1.a - Terrorism

Antal

Projekt

C3.1.b - Människohandel och sexuellt
utnyttjande av kvinnor och barn

Antal

Projekt

C3.1.c - Olaglig handel med droger

Antal

Projekt

C3.1.d - Olaglig handel med vapen

Antal

Projekt

C3.1.e - Penningtvätt

Antal

Projekt

C3.1.f - Korruption

Antal

Projekt

C3.1.g - Förfalskning av
betalningsmedel

Antal

Projekt

C3.1.h - Databrott

Antal

Projekt

C3.1.i - Organiserad brottslighet

Antal

0,00

3,00

ProjektProjects

Projekt
0,00

400 000,00

ProjektProjects

C3.2 - Finansiellt värde för projekt
inom det brottsförebyggande området

euro

C3.2.a - Terrorism

Antal

Projekt

C3.2.b - Människohandel och sexuellt
utnyttjande av kvinnor och barn

Antal

Projekt

C3.2.c - Olaglig handel med droger

Antal

Projekt

C3.2.d - Olaglig handel med vapen

Antal

Projekt

C3.2.e - Penningtvätt

Antal

Projekt

C3.2.f - Korruption

Antal

Projekt

C3.2.g - Förfalskning av
betalningsmedel

Antal

Projekt

C3.2.h - Databrott

Antal

Projekt

C3.2.i - Organiserad brottslighet

Antal

Projekt

17
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5,00

ProjektProjects

Antal

C4.a - Datauppladdning

Antal

Projekt

C4.b - Utökad tillgång till Siena

Antal

Projekt

C4.c - Projekt som syftar till att
förbättra tillgången till underlag för
analysregistret osv.

Antal

Projekt

Särskilt mål

SV

0,00

C4 - Antal projekt som fått stöd av
fonden för att förbättra
informationsutbytet i
brottsbekämpningssyfte och som
hänger samman med Europols
datasystems, r register eller
kommunikationsverktyg (t.ex.
datauppladdning, utökad tillgång till
Siena, projekt som syftar till att
förbättra tillgången till underlag för
analysregistret osv.)

6 - Risker och kriser

Indikator

Mätenhet

Utgångsvärde

Målvärde

Datakälla

C1 - Antal verktyg som införts eller
uppgraderats med hjälp av fonden för
att underlätta medlemsstaternas skydd
av kritisk infrastruktur inom samtliga
ekonomiska sektorer

Antal

0,00

2,00

C2 - Antal projekt rörande utvärdering
och hantering av risker inom området
inre säkerhet som fått stöd från fonden

Antal

0,00

12,00

C3 - Antal expertmöten, workshoppar,
seminarier, konferenser, publikationer,
webbsidor och samråd (online) som
anordnats med hjälp av fonden

Antal

0,00

5,00

C3.a - Avseende skydd av kritisk
infrastruktur

Antal

Projekt

C3.b - Rörande kris- och riskhantering

Antal

Projekt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativt
värde

ProjektTools

ProjektProjects

ProjektWorkshops/
meetings
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AVSNITT 6: RAM FÖR MEDLEMSSTATENS UTARBETANDE OCH
GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET
6.1 Övervakningskommitté (artikel 12.4 i förordning (EU) nr 514/2014)
Förse övervakningskommittén med en förteckning över de viktigaste beslut som fattats
och öppna frågor.
Regeringen har den 2 juni 2016 beslutat att inrätta en övervakningskommitté för det
nationella programmet avseende fonden för inre säkerhet åren 2014-2020.
Övervakningskommittén ska på en övergripande nivå stödja det nationella programmets
genomförande, och verka för att åtgärder som genomförs bidrar till att uppfylla målen i
programmet. Kommittén ska vidare bistå med rekommendationer och prioriteringar till
Polismyndigheten i dess roll som ansvarig myndighet i genomförandet av programmet,
dess dialog med EU-kommissionen och i samband med ansökningsomgångar.
Övervakningskommittén ska mötas minst två gånger per år.
Övervakningskommittén består av representanter från tio myndigheter och
regeringskansliet. Justitiedepartementet är ordförande i kommittén.
Ansvarig myndighet för ISF har bett myndigheterna och regeringskansliet att nominera
ledamöter och ersättare till kommittén senast den 15 september 2016.
Ett första möte kommer att hållas i övervakningskommittén under hösten 2016.
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6.2 Gemensam övervaknings- och utvärderingsram (artikel 14.2 f i förordning (EU)
nr 514/2014)
Åtgärder för övervakning och utvärdering som vidtagits av den ansvariga
myndigheten, däribland metoder för datainsamling, utvärderingsaktiviteter,
problem och lösningar.
IT-stöd för ISF
Polismyndigheten påbörjade under hösten 2014 ett samarbete med Migrationsverket
(AMIF) och ESF-rådet (socialfonden) kring ett gemensamt IT-stöd, EBS 2020. Ett
analysarbete startades för att se över förutsättningarna att använda det planerade
stödsystemet som ESF-rådet börjat utveckla. Under våren 2015 konstaterades att
stödsystemet inte möter de krav som ställs på förvaltningen av ISF. Framför allt uppvisar
det brister i relation till Polismyndighetens krav på informationsskydd. Polismyndigheten
avbröt därför samarbetet och har utvecklat en egen systemlösning. Polisens it-lösning för
att hantera ISF är ett systemstöd för ärendehantering, ekonomisk redovisning, arkivering
och inrapportering till EU-kommissionen.
Projektet att utveckla ett IT-stöd för ISF har varit uppdelat i tre olika leveranser med
fokus på olika områden.
 Leverans 1: Hantering av ansökningshandlingar i systemet
 Leverans 2: Hantering av uppföljning, utbetalning och ekonomisk redovisning
 Leverans 3: Hantering av fasta rapporter för uppföljning och rapportering till EUkommissionen
Projektet avslutades 30 juni 2016.
Systemstödet för fonden för inre säkerhet kan komma att innehålla projektinformation
med mycket högt skyddsvärde. Av den anledningen har systemet satts upp för att kunna
hantera information på den nivån.
IT-stödet används för att följa upp projekten under hela dess livslängd.
Uppföljning av projekt sker på olika sätt.
Administrativa kontroller
Ekonomisk rapport och läges- och slutrapport utgör ett rapportpaket som lämnas utifrån
avtalat intervall. Fondsekretariatet genomför administrativa kontroller på varje
ekonomisk rapport/läges- eller slutrapport som lämnas av stödmottagare. Vid den
administrativa kontrollen säkerställs att den ekonomiska rapporten är korrekt och
noggrant ifylld, att projektet framskrider enligt plan och når resultatuppfyllelse i den takt
som reglerats i stödavtalet. Vidare kontrolleras att de rapporterade kostnaderna finns
upptagna i den beslutade projektbudgeten samt är stödberättigande enligt EU:s
förordning och nationella redovisningsregler.
Ett godkännande av den administrativa kontrollen är en förutsättning för utbetalning av
stödberättigande utgifter.
Kontroller på plats (on the spot)
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Fondsekretariatet genomför kontroller av projekt på plats under olika tidpunkter av
genomförandet. Kontrollerna kan anmälas i förväg eller vara oanmälda. Vid på plats
kontroller granskas att stödavtalet efterlevs. Bland annat kontrolleras aktivitetsplan, att de
deklarerade kostnaderna är bokförda och kan verifieras med tillförlitliga underlag samt
att de är stödberättigande enligt EU:s förordning och nationella redovisningsregler.
Vidare granskas utrustning, system och material. Vid platskontroller kräver
fondsekretariatet att allt projektrelaterat material ska vara tillgängligt. Utfallet av gjorda
kontroller sammanfattas i en rapport.
Uppföljningsbesök och uppföljning per telefon
Utöver administrativa kontroller och kontroller på plats kommer fondsekretariatet att
genomföra uppföljningsbesök (monitoring visits). Det ger tillfälle för sekretariatet och
projektet att diskutera projektets status och eventuella oklarheter och svårigheter.
Fondsekretariatet avser även att arbeta med uppföljande telefonsamtal till projekt.
Besök och telefonsamtal genomförs efter en frågemall.
Utvärdering
Arbete med att ta fram en struktur för utvärdering påbörjas under hösten 2016.
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6.3 Partnerskap i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av det
nationella programmet (artikel 12.3 i förordning (EU) nr 514/2014)
Beskriv kortfattat de huvudsakliga kommentarer och övriga synpunkter som
lämnats av parterna under räkenskapsåret.
I regeringsbeslutet till Polismyndigheten 2013 fick myndighetern i uppdrag att utarbeta
förslag till nationellt program för fonden för inre säkerhet. I beslutet fastslogs att
myndigheten i programskrivandet skulle samverka med åtta andra myndigheter då ISF
omfattar andra myndigheters ansvarsområden. Partnerskapet har involverats i
programskrivandet genom att de bjudits in till tre möten. Dessa genomfördes den 11
oktober 2013, 22 maj 2014 och 16 april 2015. På mötena diskuterades bland annat
förslag till åtgärder i det nationella programmet. Därutöver har partnerskapet i en skriftlig
procedur lämnat input och synpunkter på programmet.
Under hösten 2015 har partnerskapet informerats om arbetet med att bygga upp
fondförvaltningen,läget vad gäller utarbetandet av programmet och tidsplan för när
programmet förväntas godkännas av kommissionen.
Synpunkter från partnerskapet har omfattat:
 Vikten av öppna utlysningar på specifikt mål 6 Risker och kriser
 Vikten av flexibilitet inom ett specifikt mål.
 Utveckling av PNR är högt prioriterat bland partnerskapsmyndigheterna och flera
av dem är involverade i arbetet med PNR.
 Myndigheterna önskar ha en tät dialog med fondsekretariatet inför beslut om
utlysningar och tilldelning av medel.
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6.4 Information och kommunikation (artikel 48 i förordning (EU) nr 514/2014)
Lämna en länk till programmets webbsida.
Lämna en förteckning över de främsta aktiviteterna för information och
kommunikation som vidtagits under räkenskapsåret. Bifoga materiel som exempel.
Länk till informationen om ISF på Polismyndighetens webbplats: https://polisen.se/Ompolisen/Internationell-verksamhet/Verksamhet-inom-EU/EU-fond/
På webbplatsen ligger beskrivning om fonden för inre säkerhet, det nationella
programmet och information om hur man går till väga för att ansöka. Även länkar till
mer information om ISF på kommissionens webbplats ligger på denna sida.
Skriftlig information om läget vad gäller uppbyggnaden av fondförvaltningen har
kontinuerligt skickats till partnerskapet.
På webbsidan läggs information om tidpunkt och innehåll i nästa ansökningsomgång.
Där finns även:
 Ansökningshandlingar
 Grundläggande dokument i form av EU-rättsakter, svenska förordningar och
föreskrifter som styr förvaltningen av ISF
 Handledning för projekt
 Beslutslistor
 Information om hur prövning och bedömning av ansökan går till
Inom kort kommer en guide till ansökan att finnas på webbsidan. Denna är tänkt som
hjälp för de sökande och förklarar frågorna i ansökningshandlingen.
En kommunikationsplan har tagits fram under 2016 som identifierar en rad
kommunikationsaktiviteter som genomförs under hösten 2016. Bland dessa kan nämnas
två nyhetsbrev med aktuell information om fonden, artikel om beviljade projekt och
presentationsmaterial i form av faktablad och ppt om fonden. Se bifogad
kommunikationsplan för ISF.
Information om fonden sprids även via de myndigheter som ingår i samverkansgruppen
(partnerskapet).
När det gäller information till övriga delar av Polismyndigheten (ansvarig myndighet)
sker detta även via den under 2016 inrättade funktionen för externfinansiering på den
nationella operativa avdelningen. Denna funktion har till uppgift att informera om ISF
och säkerställa att ansökningar från Polisen ligger i linje med verksamhetens behov innan
ansökningarna kan skickas till fondsekretariatet.
Inför ansökningsomgångar planeras skrivarstugor som vänder sig till
sökande. Presentationen omfattar vilka mål och prioriteringar som är aktuella, hur stor
budget som finns tillgänglig per utlyst mål, vilket/vilka tilldelningsförfarande som är
aktuella. Fondsekretariatets personal går igenom urvalskriterier som ligger till grund för
bedömning av ansökan och ger tips och råd till potentiella ansökare om vad de bör tänka
på när de skriver sin ansökan. Budgetmall och ansökningsformulär presenteras noggrant
och deltagarna får möjlighet att ställa frågor som är relaterade till deras respektive
projekt.
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Inför start av nya projekt anordnas uppstartsmöten för projektledare och ekonom.
Fondsekretariatet förklarar bland annat programmets regelverk, upphandlingsregler,
rutiner för projektbesök och rapportering. Tid avsätts för frågor om de individuella
projekten.
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6.5 Komplettering av andra unionsfonder (artikel 14.2 e och 14.5 f i förordning
(EU) nr 514/2014)
Beskriv kortfattat de huvudsakliga åtgärder och det samråd som använts för att
säkerställa samordning med följande unionsfonder:
 Europeiska struktur- och investeringsfonder (Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och
fiskerifonden).
 Övriga EU-fonder eller program (t.ex. programmet för livslångt lärande,
kulturprogrammet, programmet Aktiv ungdom).
 EU:s instrument för yttre åtgärder (t.ex. instrument för stöd inför anslutningen,
europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument, stabilitetsinstrumentet), i den
mån åtgärderna avser eller berör tredjeland.
Under räkenskapsåret har samverkan skett med Migrationsverket som är ansvarig
myndighet för AMIF. Samverkan har framför allt fokuserat på utarbetandet av
beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet.
Vidare påbörjade Polismyndigheten under hösten 2014 ett samarbete med
Migrationsverket (AMIF) och ESF-rådet (socialfonden) kring ett gemensamt IT-stöd,
EBS 2020. Ett analysarbete startades för att se över förutsättningarna att använda det
planerade stödsystemet som ESF-rådet börjat utveckla. Under våren konstaterades att
stödsystemet inte möter de krav som ställs på förvaltningen av ISF. Framför allt uppvisar
det brister i relation till Polismyndighetens krav på informationsskydd. Polismyndigheten
avbröt därför samarbetet och utvecklar en egen systemlösning.
Polismyndigheten ingår tillsammans med andra fondförvaltande/ansvariga myndigheter i
SEFI-rådet (Rådet till skydd för EU:s finansiella intressen) som Ekobrottsmyndigheten
ansvarar för. Rådet har inrättats av regeringen för att främja en effektiv och korrekt
användning av EU-relaterade medel i Sverige. Myndigheterna träffas tre gånger per år för
att utbyta erfarenheter och samordna myndigheternas insatser mot bedrägerier, missbruk
och annan oegentlig hantering av EU-medel.
Under uppbyggnaden av fondförvaltningen samverkar fondsekretariatet regelbundet med
myndigheter som förvaltar strukturfonderna och AMIF. Erfarenheter från strukturfonder,
Programmet för livslångt lärande och dess efterträdare Erasmus+ tillgodoses genom att
personal på sekretariatet under många år arbetat med dessa program på andra
myndigheter.
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6.6 Direkt tilldelning
Lämna en redogörelse för varje gång direkttilldelning använts.
Under det finansiella året har inga direkta tilldelningar beslutats.
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AVSNITT 7: EKONOMISK RAPPORT (ARTIKEL 54.2 A I FÖRORDNING (EU)
NR 514/2014)
Tabell 1. Ekonomisk sammanfattning för ISF Gränser enligt deklaration i
räkenskaperna
Nationellt mål/Särskild åtgärd

SV

Totalt unionsbidrag som
utbetalats under 2015

%

Tekniskt stöd Gränser

0,00

TOTAL

0,00

0,00%

SM1.NM1+SM2.NM6+SM3/Grundläggande ISFB-anslag

0,00%

SM2.NM1/Grundläggande ISF-B-anslag

0,00%

SM1.NM3+SM2.NM2+SM2.NM3/Grundläggand
e ISF-B-anslag

0,00%
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Tabell 2. Ekonomisk sammanfattning för ISF Polis enligt deklaration i
räkenskaperna
Nationellt mål/Särskild åtgärd

SV

Totalt unionsbidrag som
utbetalats under 2015

%

Tekniskt stöd Polis

0,00

TOTAL

0,00

0,00%

TOTALT SM5/Grundläggande ISF-P

0,00%

TOTALT SM6/Grundläggande ISF-P

0,00%
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Tabell 3: Genomförande av finansieringsplanen för det nationella programmet med angivande av EU:s sammanlagda bidrag för varje
räkenskapsår.
2014

SV

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totalt

Polis programplanerat

0,00

4 748 400,00

4 045 088,00

3 419 689,00

2 948 008,00

2 948 008,00

2 948 008,00

0,00

0,00

0,00

Polis genomfört

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gränser programplanerat

0,00

2 689 621,00

2 515 109,00

1 863 150,00

1 647 174,00

1 674 819,00

1 128 833,00

0,00

0,00

0,00

11 518 706,00

Gränser genomfört

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programplanerat totalt

0,00

7 438 021,00

6 560 197,00

5 282 839,00

4 595 182,00

4 622 827,00

4 076 841,00

0,00

0,00

0,00

32 575 907,00

Genomfört totalt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Motivering av eventuella avvikelser från de minimiandelar som anges i de särskilda
förordningarna
(Enbart om situationen avviker från den i det godkända nationella programmet, artikel
14.5 b i förordning (EU) nr 514/2014).
Lämna en uttömmande redogörelse för avvikelserna från de minimiandelar som anges i
de särskilda förordningarna.

SV

30

SV

Dokument
Dokumenttitel
Kommunikationsplan ISF

SV

Dokumenttyp

Dokumentdatu
m

Information och offentlighet

2016-jun-27

Lokal
referens

Kommissionens
referens
Ares(2016)48928
81

31

Filer
Kommunikationsplan

Skickat den
2016-aug-31

Skickat av
njssonch

SV

