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AVSNITT 3: PROGRAMMETS MÅL

Särskilt mål 1 - Stöd till en gemensam viseringspolitik

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Åtgärderna inom särskilt mål 1 innebär att det i huvudsak är Migrationsverket som kan söka och genomföra 
projekt. Migrationsverket är den myndighet i Sverige som bland annat ansvarar för den nationella delen av Visa 
Information System (VIS). Den ansvariga myndigheten har en nära dialog med Migrationsverket om aktuella 
åtgärder som kan genomföras med fondmedel och när i tid detta kan ske.

Migrationsverket har under åren 2016-2018 genomfört åtgärder finansierade av ISF för att införa den nya 
generationens biometristationer inom ramen för den gemensamma viseringspolitiken. Projektet har tydligt 
påverkat måluppfyllelsen för särskilt mål 1 och bidragit till de förväntade resultaten för programmet. Den 
ansvariga myndigheten anser därför att genomförandet inom målområdet går enligt plan. Policyutvecklingen på 
området ändrar inte denna bedömning.

Under det särskilda målet nämns mål med koppling till den nationella strategin för arbete med den 
gemensamma viseringspolitiken. Migrationsverkets projekt har bidragit till följande mål:

- Minskad “visumshopping” och ökad harmonisering av handläggning av visum

- Bättre tillgänglighet för visumansökare och effektivare och mer rättssäker hantering av ansökningar

- Minskad administrativ börda för utlandsmyndigheter

- Förbättrade och utvecklade IT-system för informationsutbyte och välfungerande stöd från modern teknik

- Ökad administrativ kapacitet och förbättrade processer för att nyttja operativa och tekniska resurser samt 
personalresurser.

Efter dialog mellan den ansvariga myndigheten och Migrationsverket har nya åtgärder identifierats som 
beviljats medel för under 2018. Förstudien med anledning av nya förordningar och förordningsändringar på 
EU-nivå gällande IT-system ska lägga grunden till utveckling av processer och IT-system inom 
viseringspolitiken.

Beviljade medel hittills inom särskilt mål 1 uppgår till 65 % av budgetramen. Planering för att genomföra fler 
åtgärder inom målområdet under återstående delen av programperioden pågår.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Nationell kapacitet

Inom detta mål har två projekt beviljats stöd. Stödmottagaren för båda projekten är Migrationsverket.
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Projekttiteln för det först startade och numera avslutade projektet är Införandet av nya generationens 
biometristationer. Projektet beviljades 2 094 989 euro i stöd och avslutades 2018.

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla nya arbetssätt och system för biometrisk sökning och 
matchning i såväl Sverige som Europa. Genom projektet har Migrationsverket utvecklat Sveriges tekniska 
förmåga att kvalitetssäkra den information som inhämtas och lagras i det centrala VIS-systemet. Projektets mål 
var att köpa in och installera 160 exemplar av den nya generationens biometriutrustning och därmed skapa 
ökade förutsättningar för Sverige och övriga länder inom Schengenområdet att erhålla data som håller högsta 
möjliga kvalitet i syfte att stärka Schengensamarbetet och EU:s inre säkerhet.

Projektet har genomfört tester och förändringar i Migrationsverkets system, genomfört utbildning för personal 
och köpt in och installerat 161 biometristationer på utlandsmyndigheter och på Migrationsverkets lokaler i 
Sverige (159 med fondens medel och 2 med anslagsmedel). Tester och användning av den nya utrustningen 
visar att den genererar en snabbare hantering av data och har väsentligt ökat kvaliteten på den information som 
inhämtas och lagras i VIS.

Det andra beviljade projektet inom målområdet är Förstudie för att utveckla Migrationsverkets arbete med 
EU:s  viseringspolitik. Projektet beviljades 129 074  euro i stöd och pågår sedan den 1 september 2018.

Förstudien omfattar flera analysområden; interoperabilitet, upprättandet av ett in- och utresesystem (EES), SIS 
II AFIS och VIS Recast. Syftet med förstudien är att analysera hur nya förordningar och förändringar i 
befintliga förordningar påverkar Migrationsverkets processer och IT-system inom viseringspolitiken, och vilka 
åtgärder som behöver vidtas i Sverige med anledning av det. Fokus har legat på förändringarna i VIS 
förordningen. Arbetet har varit omfattande, dels i form av möten i rådsarbetsgruppen i Bryssel och dels i form 
av analyser av föreslagna förändringar. Analyserna har mynnat ut i två rapporter; en kring kostnader för 
införandet samt en om påverkan på processer och en kring eventuella besparingar/intäkter. Interoperabililitet, 
SIS och EES har analyserats övergripande.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Unionens regelverk

Den ansvariga myndigheten är regelbundet i dialog med Migrationsverket för att tillsammans identifiera 
åtgärder som kan beviljas medel ur ISF. Migrationsverket har en särställning inom målområde 1 då det är den 
myndighet som ansvarar för den verksamhet som finns beskriven i det nationella programmet.   

Inför de senaste ansökningsomgångarna identifierades att störst behov av projekt finns inom nationellt mål 1.1 
och av denna orsak beslutades att avvakta med övriga nationella mål inom det särskilda målet. Fortsatta 
diskussioner förs med Migrationsverket under våren för att undersöka hur resterande medel inom det särskilda 
målet på bästa sätt kan användas.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Konsulärt samarbete

Den ansvariga myndigheten är regelbundet i dialog med Migrationsverket för att tillsammans identifiera 
åtgärder som kan beviljas medel ur ISF. Migrationsverket har en särställning inom målområde 1 då det är den 
myndighet som ansvarar för den verksamhet som finns beskriven i det nationella programmet.   

Inför de senaste ansökningsomgångarna identifierades att störst behov av projekt finns inom nationellt mål 1.1 
och av denna orsak beslutades att avvakta med övriga nationella mål inom det särskilda målet. Fortsatta 



SV 5 SV

diskussioner förs med Migrationsverket under våren för att undersöka hur resterande medel inom det särskilda 
målet på bästa sätt kan användas.

Särskilt mål 2 - Gränser

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

En anledning till den sena starten av åtgärder inom särskilt mål 2 är att endast Polismyndigheten, 
Kustbevakningen och Migrationsverket kan söka medel. De tillfälliga gränskontrollerna sedan november 2015 
har inneburit en påtaglig belastning på verksamheten. Utrymmet för Polismyndigheten att genomföra 
utvecklingsinsatser med stöd av ISF har därför varit begränsat. Övriga två myndigheter koncentrerade sig 
inledningsvis på genomförandet av åtgärder inom andra mål.

Ansträngningarna att identifiera åtgärder för ISF resulterade i att flera projekt har beviljats medel under 2018. 
Beviljade medel hittills uppgår till 50 % av budgetramen. Åtgärderna bedöms kunna bidra till att stärka EU:s 
inre säkerhet, förbättra Sveriges möjligheter att uppfylla Schengenregelverket, öka förmågan att upptäcka 
gränsöverskridande organiserad brottslighet, stärka samverkan mellan myndigheter, samt anpassa och utveckla 
IT-system för en integrerad gränsförvaltning.

Schengenutvärderingen 2017 resulterade i ett stort antal rekommendationer till Sverige. Med ISF-medel skapas 
nu en organisation inom Polisen för att omhänderta dessa samt utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av 
gränskontrollarbetet. Organisationen och riskanalysarbetet inom Eurosur ska förbättras och vidare är avsikten 
att Polisen genom ny utrustning ska öka sin förmåga att kontrollera dokument vid yttre gräns som ett led i att 
bekämpa organiserad brottslighet. Under 2019 väntas fler projektförslag från Polisen kopplat till 
Schengenutvärderingen.

Migrationsverket genomföråtgärder i syfte att upptäcka och förhindra irreguljär migration samt att öka 
konsulärt samarbete inom Schengen.

Inom målområdet kan åtgärder genomföras för att anpassa och utveckla processer och IT-system med anledning 
av krav som kommer från nya förordningar. Under 2018 tillfördes det nationella programmet medel för att 
genomföra det europeiska in- och utresesystemet, EES. Medlen är öronmärkta för särskilda ändamål. 
Polismyndigheten, ansvarig för koordinering av EES, kommer genomföra nödvändiga åtgärder för att utveckla 
och anpassa system på gränskontrollområdet för att möta kraven för EES. Migrationsverket kommer att söka 
medel under 2019 för åtgärder med anledning av EES.

Under 2018 färdigställdes den nationella strategin för integrerad gränsförvaltning (IBM-strategin), vilken är 
gemensam för Polisen, Migrationsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och Säkerhetspolisen. 
Strategin omfattar mål och prioriteringar för gränskontrollverksamheten och ska säkerställa att 
Schengenregelverket efterlevs. Pågående åtgärder inom mål 2 bidrar till att uppfylla målen i både den nationella 
strategin och det nationella programmet.
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Då det nationella programmet omfattar ett bredare perspektiv för att hålla över tid bedöms mål och åtgärder 
motsvara nuvarande behov, och även kunna omhänderta nya förutsättningar och krav som ställs på 
myndigheterna inom gränsförvaltningsområdet. Vissa justeringar kan behövas när ytterligare medel tillförs 
2019.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Eurosur

Inom detta mål har ett tvåårigt projekt beviljats medel 2018 med start den 1 februari 2018. Projektet; Eurosur, 
samordnas av Polismyndigheten och ska säkerställa efterlevnad av Schengenregelverket, särskilt 
Eurosurförordningen men även Frontexförordningen. Projektet bygger upp en fungerande nationell 
samordningscentral (NCC), regionala samordningscentraler (RCC) och utvecklar riskanalysarbetet.

Vid Schengenutvärderingen 2017 rapporterades brister i nuvarande NCC, samt att ett system för riskanalys 
enligt CIRAM 2.0 (en gemensamt framtagen modell för riskanalys för både EU- och nationell nivå), saknas. 
Projektet ska därför utveckla de verksamheter inom polisen som ska arbeta med EUROSUR samt införa 
CIRAM 2.0, som stöd för gränskontroll gällande både sjö- och luftgräns.

Syftet med projektet är att ge en ökad situationsmedvetenhet och bidra till att förbättra den operativa 
samordningen inom svensk gränskontroll. Projektet ska omsätta CIRAM 2.0 i en svensk kontext samt leverera 
rutiner för ett systematiskt och strukturerat samarbete mellan gränspolis och underrättelseverksamhet. Projektet 
har beviljats 1 124 686,06 euro i stöd.

Under projekttiden har Polismyndigheten tillsammans med Kustbevakningen arbetat för att få in Sjöbasis i den 
it-miljö som myndigheterna arbetar i (polarmiljön). Genomförandet beräknas vara klart någon gång under 
kvartal 1 2019.

Eurosur Communications Network kommer att vara genomfört i polarmiljön senast under kvartal 1 2019. Det 
innebär att Eurosur-applikationen, som visar den Europeiska situationsbilden samt händelser och beskrivningar 
av vad som sker utanför EU:s yttre gräns, kommer att bli tillgänglig för gränskontrollverksamheten inom 
Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket.

Projektet har påbörjat den IT-utveckling som behövs för att ta fram en nationell situationsbild. Arbetet med att 
ta fram en kravspecifikation fortsätter. Kompetensutveckling av personal har påbörjats genom att projektet har 
genomfört en intensivutbildning i CIRAM för 18 deltagare från Polismyndigheten, Tullverket, 
Kustbevakningen och Migrationsverket.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Informationsutbyte

Inom detta mål har ett projekt beviljats stöd. Stödmottagaren är Migrationsverket och projekttiteln är IDUM - 
Styrkt identitet. En pilot för utvecklad ID-kompetens. Projektet har beviljats 326 869  euro i stöd.

Kommissionen och flera av EU:s medlemsländer har under senare år konstaterat ett ökat problem med falska 
ID-handlingar (se exempelvis ”Action plan to strengthen the European response to travel document fraud” 
(COM (2016) 790).

Konsekvensen av denna utveckling är mycket allvarlig. I kommissionens rapport konstateras att ett ökat 
missbruk av ID-handlingar kan innebära negativa effekter för Schengenområdet i form av:
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• Allvarliga säkerhetsrisker, t.ex. terrorism,

• Ökad organiserad brottslighet t.ex. människohandel och smuggling av flyktingar,

• Att tillstånd beviljas på dokument som är manipulerade och/eller falska och att sökanden som egentligen inte 
skulle beviljas tillstånd kommer till Schengenområdet.

Problematiken finns även i Sverige. Genom Migrationsverkets samarbete med andra länder såsom Tyskland 
och Norge har verket fått indikationer på att det är särskilt vanligt med förfalskningar av syriska ID-handlingar.

Projektet ska genomföra ett pilotutvecklingsarbete som ska resultera i utveckling av nya arbetssätt, användning 
av ny teknisk utrustning och ökad kompetens för att minska de identifierade problemen. Ambitionen är att 
överföra resultaten till andra utlandsmyndigheter.

Piloten kommer att fokusera på syriska ID-handlingar. Vidare kommer piloten att inrikta sig på ID-handlingar 
som inkommer i enlighet med EU:s viseringskodex. På så sätt kan Sverige som medlemsstat bidra med kunskap 
och etablera nätverk inom det lokala Schengensamarbetet i regionen. Hösten har ägnats åt planering, 
nätverkande och förankring. En ID-expert har anställts och påbörjar arbetet i projektet under våren 2019.

Utlandsmyndigheterna i Amman, Khartoum, Kairo och Beirut ingår i projektet.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Gemensamma unionsnormer

Den ansvariga myndigheten har inför de senaste ansökningsomgångarna fört dialoger med samverkansgruppens 
myndigheter (partnerskapet) för att undersöka om det finns konkreta projektidéer inom målområdet som skulle 
kunna förverkligas med hjälp av ISF-medel. De projektidéer som presenterats inför våren 2019 omfattas av 
andra nationella mål, men det utesluter inte att det senare under programperioden kan bli aktuellt med projekt 
inom detta målområde. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 4 - Unionens regelverk

Inom detta mål har ett projekt beviljats stöd. Stödmottagaren är Polismyndigheten och projekttiteln är 
Schengenutvärderingen. Projektet startade den 1 september 2018 och beviljades 729 693  euro i stöd.

Resultaten från den Schengenutvärderingen 2017 innebär att en rad åtgärder måste vidtas för att stärka Sveriges 
gränsförvaltning.

För att komma till rätta med flera brister ska projektet i enlighet med rekommendationerna  utveckla ett 
nationellt koncept för utbildnings- och läroplaner. Dessa ska vara i linje med Frontex gemensamma standard för 
en undervisningsplan (CCC - Common Core Curriculum). Projektet ska även identifiera och ta fram en modell 
för uppföljning och kvalitetskontroll av gränsförvaltning. Förväntat resultat är utveckling och driftsättning av en 
utbildningsplan som ska försörja gränsförvaltningen med nyckelkompetens samt ökad kunskapsnivå inom 
gränsförvaltningen. Målet är ökad förmåga att tillämpa unionskodexen och ökad förmåga att hantera kontroller 
mot SIS. För att självständigt kunna följa upp verksamheten och identifiera fortsatta utvecklingsområden ska 
projektet även ta fram en modell för uppföljning och kvalitetskontroll. På grund av svårigheter att rekrytera 
personal till projektet har aktiviteterna ännu inte kommit igång.
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I de projektidéer som presenterats inför vårens ansökningsomgång 2019 har Polismyndigheten uttryckt ett 
önskemål att skicka in ytterligare en ansökan inom detta målområde. Syftet med projektet är att stärka 
Polismyndighetens förändringsledning i regionerna. Även detta projektförslag har en koppling till de brister 
som identifierades i Schengenutvärderingen 2017.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 5 - Framtida utmaningar

Inga åtgärder planeras inom detta nationella mål. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 6 - Nationell kapacitet

Inom detta mål beviljades två projekt stöd under 2018. Polisen koordinerar båda projekten.

EES 2019-2021 startade den 1 februari 2019 och beviljades 5 515 972  euro.

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 införa användning av EES 
(Entry/Exit System) i all tillämplig verksamhet. I detta ingår att utveckla det IT-stöd som krävs enligt EES-
förordningen, inom ramen för den tidsplanering (2020) som kommissionen angett. Det ingår även att införa och 
integrera systemet mot centrala EES samt vidareutveckla det nationella EES. Projektet sker i samverkan med de 
myndigheter som är berörda samt även med eu-LISA. Delar av projektet finansieras av de öronmärkta medel 
som i fonden avsatts för genomförande av EES.

Inköp av dokumentutrustning vid yttre gräns, är ett tvåårigt projekt, även det med start den 1 februari 2019. 
Beviljade ISF-medel är 431 631  euro.

Projektet svarar på rekommendationer utfärdade vid senaste Schengenutvärderingen, som bl.a. pekade på att det 
finns för få dokumenttekniker i tjänst vid svenska gränsövergångsställen. Experthjälp på distans ska kunna 
användas för bedömning av ifrågasatta dokument när det inte finns någon dokumenttekniker i tjänst. Projektet 
avser köpa in utrustning som ska placeras hos gränspolisen i de olika regionerna í enlighet med en 
behovsinventering. Syftet är att bekämpa organiserad, gränsöverskridande brottslighet och bidra till en 
förbättrad och mer rättssäker kontroll vid Schengens yttre gräns.

I de projektidéer som presenterats inför vårens ansökningsomgång (2019) finns önskemål hos 
Polismyndigheten om ytterligare två ansökningar inom detta mål. Det ena rör utveckling av strukturer och 
metoder för att öka polisens förmåga att säkra underrättelse- och riskanalysbaserade informationsflöden vid 
operationsplanering, beredskapsplanering och kapacitetsutvecklingsplanering och det andra förberedelse för 
och genomförande av de nya SIS-förordningarna. Även Migrationsverket har uttryckt önskemål om att ansöka 
våren 2019. Verket vill genomföra nödvändiga förändringar i system och processer för att stödja införandet av 
EES, liksom förändringar i det nationella VIS-systemet. Enligt förslaget ska projektet genomföras i nära 
samarbete med Polismyndighetens pågående EES-projekt.

Särskilt mål 3 - Driftsstöd
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Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Särskilt mål 5 - Förebygga och bekämpa brott

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

De totalt 14 beviljade projekten, som omfattar 85 % av medlen inom målområdet, bedöms bidra positivt till att 
uppfylla programmets mål och förväntade resultat. De första resultaten för målområdet omfattar en höjd 
förmåga för deltagande myndigheter att motverka och ingripa vid terrorbrott, ökad kompetens bland landets 
åklagare kring penningtvätt och brottsutbytesfrågor, samt ökad kunskap kring åtgärder för att motverka 
radikalisering. Andra pågående åtgärder främjar målen om att förebygga och bekämpa radikalisering och 
terrorbrott, genomföra EU-direktivet om PNR, effektivisera brottsutredningar, utveckla stödet till brottsoffer, 
samt utveckla samhällets förmåga att hantera händelser med farliga ämnen. 

Behov och åtgärder i det nationella programmet bedöms fortsatt relevanta även om situationen på några av 
områdena har accentuerats sedan programmet skrevs och behov av insatser därmed förstärkts. Tryggheten har 
minskat och kriminaliteten ökat i ett antal utsatta områden i Sverige. Skjutningar är fortsatt ett stort problem, 
särskilt i storstadsregionerna. Vidare bedöms antalet radikaliserade extremister ha ökat under senare år och 
2017 ägde en terroristattack rum i Stockholm. Terrorhotnivån ligger fortsatt på en förhöjd hotnivå. ISF stödjer 
flera projekt som genomför åtgärder för att möta dessa utmaningar. Insatserna omfattar arbete för att förebygga 
och bekämpa drogrelaterad brottslighet, radikalisering, minska andelen skjutvapen i utsatta områden och prova 
metoder för att minska antal skjutningar. Flera myndigheter använder fondens medel som hjälp för att höja sina 
förmågor att förebygga och reagera på säkerhetsrelaterade händelser, t ex terrorattentat.

Den svenska regeringens nationella säkerhetsstrategi anger inriktningen för arbetet för att värna Sveriges 
säkerhet. Flera av punkterna i strategin berör prioriteringar och åtgärder som överensstämmer med programmet 
för ISF. Hot och åtgärder för att motverka dem lyfts upp kring grov organiserad brottslighet, terrorism och 
våldsbejakande extremism, åtgärder som är högt prioriterade i det nationella programmet. Bland de projekt som 
fram till och med 2018 har beviljats medel ur fonden finns projekt som fokuserar på förebyggande arbete mot 
organiserad brottslighet, terrorism, och våldsbejakande extremism och radikalisering, samt brottsbekämpande 
åtgärder på dessa områden.

Sedan tidigare pågår åtgärder med ISF-finansiering för att bygga upp och vidareutveckla alla delar som krävs 
för att uppfylla PNR-direktivet. Ett ytterligare prioriterat område rör interoperabilitet mellan existerande IT-
system och nya, där Polisen 2018 beviljades medel för att förbereda ett effektivt införande av nya IT-system 
och anpassningar av befintliga system.

Under 2018 har diskussion förts med partnerskapsmyndigheterna i övervakningskommittén om prioriteringar 
för återstående medel. Detta resulterade i att fokus vid vårens ansökningsomgång 2019 blir på åtgärder för att 
bekämpa organiserad brottslighet med anknytning till EMPACT.
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Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Brott – förebyggande och bekämpning

Fyra projekt med direkt koppling till bekämpning av terrorattacker har beviljats medel. Samtliga avser inköp 
och införande av ny utrustning. I två av projekten har inköpt utrustning använts vid t.ex. terrorattentatet i 
Stockholm den 7 april 2017, vid två politikerveckor i Almedalen 2017 och 2018, vid EU-toppmötet i Göteborg 
2017 och vid Riksdagens öppnade 2018. Två projekt koordineras av polisen och de övriga två av 
Försvarsmakten och Kustbevakningen med polisen som partnerorganisation. Tre av projekten är 
sekretessbelagda, vilket gör att detaljer om insatser och utrustning inte kan lämnas ut.

Åklagarmyndigheten har stärkt åklagares och utredares kunskap om brottsutbytesfrågor och penningtvätt. 
Utbildningar för drygt 70 % av alla åklagare i landet har genomförts, ett studiebesök på Metropolitan Police i 
London har arrangerats, liksom en nationell Penningtvättkonferens. Utvärderingar visar att deltagarna är nöjda 
med den kompetensutveckling de fått och att mer egendom har säkrats och att antal yrkanden av brottsutbyten 
ökat tack vare projektet. Antal förenklade tillgångsutredningar har t.ex. ökat med 69 % under perioden januari-
augusti 2018 jämfört med samma period 2017.

Länsstyrelsen Skåne koordinerade under två års tid ett projekt med ambition att skapa en regional kompetens-, 
aktivitets- och forskningsnod i Skåne för att motverka våldsbejakande extremism. Trots att alla delmål inte 
uppnåtts har projektet rönt ett stort intresse både i och utanför regionen och bidrar till ökad kunskap om hur 
radikalisering kan motverkas.

I två pågående projekt utvecklas och testas nya metoder för att få ner grov organiserad brottslighet i utsatta 
områden. Brå testar tillsammans med polisen i Malmö och Kriminalvården metoden Group Violence 
Intervention, som framgångsrikt använts i USA. Polisen utvecklar nya metoder för att skapa tryggare miljöer i 
utsatta områden. Samtliga verktyg ska integreras i polisens befintliga metodstöd. Det senare projektet startade 
den 1 september 2018. I Brås projekt, som pågått sedan februari 2018, har större delen av metodstödet testats i 
samverkan med forskare från USA. Projektutvärderingen ska visa om metoden har potential att ge avsedd effekt 
i Sverige.

Tullen bygger genom ISF upp ett mer effektivt och modernt IT-stöd för hantering av brottsärenden.

Inför 2019 har polisen visat intresse för fem projekt inom målområdet med särskilt fokus på EMPACT. Två av 
projektförslagen omfattar samarbeten med andra rättsvårdande myndigheter.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Brott – informationsutbyte

Inom detta nationella mål har Sverige tre beviljade projekt, två avser implementering av PNR och ett planering 
för interoperabilitet mellan IT-system. Det senare beviljades och startade under FY2019. Polisen koordinerar 
samtliga.

API-PNR Etapp 3a avslutades den 31 december 2017. Utbetalat stöd till projektet är 124 588 euro.

Syftet med projektet var att leverera det IT-stöd och nya verksamheter eller verksamhetsförändringar som krävs 
för att fullt ut genomföra EU-direktivet avseende PNR inom ramen för direktivets tidsgräns (maj 2018). 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.
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PNR 2018-2020 startade i februari 2018. Projektet beviljades 3 738 137,19 euro.

PNR-systemet är testat och installerat i produktion och är operativt 24/7, utbildning för användare har 
genomförts, 3 flygbolag skickar PNR-data 24/7 och alla utom ett flygbolag levererar API data till polisens 
system "PITA", som i växande grad används av gränskontrollpersonal. Det första bolaget som kopplades upp 
var SAS och data från flygbolaget omfattar både trafik inom och från tredje land. Enligt stödmottagaren är 
Sverige det första land som täcker all trafik. Driftsättningen i projektet försenades. Den operativa fasen 
påbörjades först när den nationella lagstiftningen var på plats den 1 augusti 2018. Stödmottagaren bedömer trots 
förseningarna att projektet ligger väl till. Rutiner och processer utvecklas allteftersom och det sker en 
kontinuerlig översyn av arbetet. Flygbolag ansluts i lagom takt givet att varje anslutning kräver mycket arbete.

Projektet Strategisk samordning Interoperabilitetsförordningar omfattar förberedelser och planering inför 
kommande interoperabilitetsförordningar. Projektet syftar till att hålla ihop den strategiska planeringen för att 
säkerställa ett effektivt genomslag av interoperabilitetspaketen inom Polismyndigheten. 
Interoperabilitetsinitiativet innebär anpassningar av existerande EU-system så som SIS och VIS samt 
interoperabilitet med de kommande EU-systemen EES, ETIAS och ECRIS- TCN. Projektet startade utan 
finansiering från ISF redan under hösten 2018 och har redan hunnit med två möten med de samverkande 
myndigheterna Tullverket, Migrationsverket, Kustbevakningen och Säpo. Projektet har beviljats 200 871  euro.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Brott – utbildning

Den ansvariga myndigheten har inför den senaste ansökningsomgången fört dialoger med samverkansgruppens 
myndigheter (partnerskapet) för att undersöka om det finns konkreta projektidéer inom målområdet som skulle 
kunna förverkligas med hjälp av ISF-medel. De projektidéer som presenterats inför våren 2019 omfattas av 
andra nationella mål, men det utesluter inte att det senare under programperioden kan bli aktuellt med projekt 
inom detta målområde. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 4 - Brott – stöd till offer

Inom detta nationella mål har Sverige ett beviljat projekt. Projektet koordineras av Brottsoffermyndigheten och 
projekttiteln är Behovsanpassad webbinformation till brottsoffer. Det beviljades i juni 2017 och startade i 
september 2017. Projektet tilldelades 191 811 euro.

Projektet utvecklar 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. På webbplatsen kombineras texter 
med filmer och animationer. Brottsoffer ska kunna skräddarsy vilken information som ska visas, bl.a. utifrån 
vilken typ av brott som personen utsatts för, var i rättsprocessen personen befinner sig och var personen är 
bosatt. Tanken är att ge brottsoffer så relevant och överskådlig information som möjligt samt även information 
om var lokalt stöd kan erbjudas.

Projektet bygger på EU:s brottsofferdirektiv från 2011.  En av direktivets viktigaste hörnpelare är att ge 
brottsoffer information om brottmålsprocessen och om vilket stöd de kan ha rätt till.

Partnerorganisationer saknas men Brottsoffermyndigheten tar hjälp av två externa referensgrupper och en intern 
referensgrupp för att säkerställa att relevant information publiceras på ett lättillgängligt och användarvänligt 
sätt. Referensgrupperna är engagerade och uppger att de ser stor nytta med webbplatsen. De bidrar löpande med 
värdefull återkoppling på projektets alla delar.
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Projektet fick en sen start på grund av ändrade förutsättningar för inköp, men har nu god styrfart. Webbplatsens 
design är färdig. Textinnehåll har tagits fram och 17 intervjufilmer har producerats. Tester har genomförts för 
att säkerställa webbplatsens användarvänlighet. Återkopplingen från användarna som genomförde testerna var 
positiv. De upplevde webbplatsen som användarvänlig och enkel.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 5 - Brott – hot- och riskbedömning

Inom detta nationella mål har Sverige beviljat medel till ett projekt. Projektet beviljades i juni 2016 och startade 
i januari 2017. Stödmottagare är Polismyndigheten och projekttiteln är Nationell samverkan CBRN-händelse. 
Beviljat stöd är 805 786 euro.

Projektets målsättning är att utveckla och öka det svenska samhällets förmåga att på ett säkert sätt agera och 
hantera storskaliga händelser med farliga ämnen (CBRN). Detta ska uppnås genom att utreda, analysera och 
bedöma aktuell förmåga att ingripa vid och hantera en händelse med farliga ämnen. Förväntade resultat är bl.a. 
reviderade och mer ändamålsenliga rutiner och metoder samt implementeringen av desamma. Projektet är en 
fortsättning på ett nationellt projekt där småskaliga händelser med CBRN-anknytning analyserats över hela 
händelsekedjan. Inom ISF-projektet ska främst hantering av storskaliga händelser utvärderas.

Analys av erfarenheter/underlag från medverkande myndigheter har legat till grund för lokala/regionala 
seminarier som genomförts i Malmö, Umeå, Göteborg och Stockholm. I seminarierna har utvalda storskaliga 
scenarier testats och resultaten har dokumenterats. Deltagare från bl.a. polis, räddningstjänst, Försvarsmakten 
och landsting har medverkat. Resultaten visar på vilka brister som måste omhändertas för att hanteringen av 
storskaliga CBRN-händelser ska genomföras säkrare och mer effektivt. Under projektets gång har det blivit 
tydligt att resultaten inte går att sprida öppet. Delar av innehållet har därför sekretessmarkerats.

Särskilt mål 6 - Risker och kriser

Lämna en sammanfattning av vilka framsteg som gjorts i genomförandet av strategin och uppnåendet av de 
nationella målen under budgetåret.
Beskriv vilka förändringar i strategin, de nationella målen eller övriga faktorer som skulle kunna ge ett annat 
utfall i framtiden.
Beskriv viktiga frågor som påverkar det nationella programmets resultat.

Under 2018 har ytterligare projekt beviljats medel inom målområdet. Åtgärderna som nu genomförs omfattar 
omkring 56 % av tillgängliga medel som avsatts för målområdet och bedöms kunna bidra positivt till att 
uppfylla programmets mål och förväntade resultat.

Sedan det nationella programmet skrevs har frågor om risk och kris hamnat i betydligt större fokus. Ett tydligt 
uttryck för detta är regeringens nationella säkerhetsstrategi från 2017. Den är en inriktning för arbetet som 
krävs för att värna Sveriges säkerhet. Flera av de målsättningar och möjliga åtgärder som anges i det nationella 
programmet är relevanta också i förhållande till strategin. I strategin nämns exempelvis inom området 
informations- och cybersäkerhet vikten av åtgärder för att höja förmågan att förebygga, identifiera och hantera 
IT-incidenter och antagonistiska attacker. Andra åtgärder rör förebyggande insatser mot hot mot 
energiförsörjning, transporter och kritisk infrastruktur. Med stöd av ISF-medel bedrivs åtgärder på alla dessa 
områden. Under det finansiella året 2018 avslutades ett projekt kring cybersäkerhet som mer specifikt rör 
säkerhet runt kärntekniska anläggningar. Projektet, som simulerat en cyberattack och genomförts i samverkan 
mellan nationella myndigheter, svarar väl mot programmets prioriterade åtgärder i form av gemensamma 
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övningar och utbildningar för att förebygga och höja beredskap och kompetens för att skydda kritisk 
infrastruktur.  

Sverige har under senare år arbetat aktivt med att genomföra EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam 
nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS-direktivet) i svensk lagstiftning. Lag (2018:1174) om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trädde i kraft den 1 augusti 2018. Lagen innebär 
krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala 
tjänster. NIS-direktivet är omnämnt i det nationella programmet och åtgärder för att genomföra bestämmelser 
som följer av lagstiftningen kan genomföras med ISF-medel.

Ett annat viktigt område rör de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället, sådana som berör rikets säkerhet. 
En ny Säkerhetsskyddslag träder i kraft den 1 april 2019. Den nya lagen ska svara mot de förändrade kraven på 
säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, 
en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning 
bedrivs i enskild regi. Den nya lagen på området kan även resultera i behov av åtgärder som kan finansieras av 
ISF. 

Trots en tämligen omfattande utveckling på området risk och kris nationellt och på EU-nivå bedöms det 
nationella programmet kunna möta de utmaningar som växt fram.  Återstående medel på särskilt mål 6 har lysts 
ut genom öppen utlysning under våren 2019 med fokus på de delar av målområdet där få eller inga projekt 
bedrivs. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 1 - Risk – förebyggande och bekämpning

Den ansvariga myndigheten har inför de senaste ansökningsomgångarna fört dialoger med samverkansgruppens 
myndigheter (partnerskapet) för att undersöka om det finns konkreta projektidéer inom målområdet som skulle 
kunna förverkligas med hjälp av ISF-medel. Under hösten 2018 genomfördes en begränsad utlysning riktad till 
aktörer verksamma inom området medicinsk säkerhet, strålsäkerhet och fysiskt skydd av skyddsvärd 
verksamhet. I ansökningsomgången inkom två ansökningar, en inom temat strålsäkerhet och en inom temat 
fysiskt skydd av skyddsvärd verksamhet. Båda inom det nationella målet förebyggande och bekämpning.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) koordinerar projektet Strålningsmätning. Projektet startade 1 februari 2019 
och beviljades 924 184 euro. Projektets mål är att öka förmågan till detektion och identifiering av radioaktiva 
ämnen vid SSM:s beredskapslaboratorier och i förlängningen stärka stödet till polisen vid terroristattacker och 
andra säkerhetsrelaterade händelser med radioaktiva ämnen. I projektet ska nya handburna högupplösande 
instrument för detektion och identifiering av gamma- och neutronstrålande ämnen köpas in och driftsättas vid 
SSM:s beredskapslaboratorier.

RISE (Research Institutes of Sweden) koordinerar projektet REINFORCE, som startade 1 februari 2019 och 
beviljades 470 447 euro. Skyddsvärda verksamheter i Sverige står idag inför ett ökat hot med hänsyn till 
omvärldsutvecklingen. Ett av områdena där behov av förstärkt skydd är särskilt tydligt är fysisk säkerhet. Målet 
med projektet är att dokumentera fördröjningstider för förekommande typer av säkerhetsdörrar och skyddsglas 
mot en för säkerhetskänsliga verksamheter relevant dimensionerande hotbeskrivning. Målet är också att 
dimensionera och testa förstärkningsåtgärder så att tillräcklig fördröjningstid uppnås samt att utveckla en 
myndighetsgemensam standard för utformning av fysisk säkerhet.

Under våren 2019 arrangerar fondsekretariatet en öppen utlysning inom särskilt mål 6 med särskilt fokus på att 
få in fler ansökningar till detta nationella mål.
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Åtgärder som finansierats under nationellt mål 2 - Risk – informationsutbyte

Den ansvariga myndigheten har inför de senaste ansökningsomgångarna fört dialoger med samverkansgruppens 
myndigheter (partnerskapet) för att undersöka om det finns konkreta projektidéer inom målområdet som skulle 
kunna förverkligas med hjälp av ISF-medel. Under hösten 2018 genomfördes en begränsad utlysning riktad till 
aktörer verksamma inom området medicinsk säkerhet, strålsäkerhet och fysiskt skydd av skyddsvärd 
verksamhet. Möjligheter fanns att söka medel inom det nationella målet informationsutbyte, men ingen ansökan 
skickades in. Under våren 2019 arrangerar fondsekretariatet en öppen utlysning inom särskilt mål 6 i ytterligare 
ett försök att få in ansökningar till detta nationella mål.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 3 - Risk – utbildning

Stödmottagaren till två av de beviljade projekten är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I projektet Gemensamt lärande för gemensamma perspektiv inom samhällssäkerhet utvecklar MSB, 
tillsammans med andra myndigheter, en plattform för att möta krav på interaktivitet och nytänkande i 
utbildningar inom risk- och förebyggandeområdet. Nya utbildningssätt, som förbereder för och redan under 
utbildningen genomför tvärsektoriell samverkan, utvecklas och valideras. Projektet involverar 
Katastrofmedicinskt centrum (KMC) och Räddningstjänst Syd. Polisen har tagits in som referenspartner i 
projektet och då främst Kompetenscenter i Bergsslagen. Umeå universitet bidrar med kompetens från 
polisutbildningen. En forskningsöversikt har tagits fram, liksom 4 undervisningsmoduler. De senare har testats 
vid externa övningar arrangerade av Räddningstjänsten och KMC.

Myndighetens andra projekt Distribuerad ledningsträning, startade den 1 september 2017. Projektet förbättrar 
förutsättningarna för ledningsträning hos MSB:s verksamhetsställen Revinge och Sandö. Fokus är på teknisk 
utveckling för distansutbildning och rollspelsbaserad och virtuell simulering. Konkret utvecklas audiovisuella 
kontaktytor, ett framskjutet ledningsträningsstöd och scenarier. En serie av tester har genomförts i samverkan 
med andra pågående projekt på MSB. Projektresultaten kommer att bli direkt tillämpbara i projektet 
Gemensamt lärande för gemensamma perspektiv.

Polisen var stödmottagare till det avslutade projektet iPilot 2017, i vilket en övningsgenererad cyberattack mot 
simulerad IT samt styr- och kontroll system genomfördes. Miljön var relevant men inte identisk med sådan som 
återfinns vid svenska kärnkraftverk. Utöver myndigheters deltagande har industrin deltagit i planering, 
övningarnas genomförande samt tillhörande utvärderingar. En övning i seminarieform genomfördes parallellt. I 
denna diskuterades och utvärderades ansvar och roller i lednings- och styrfunktioner.

Slutsatserna från övningarna sammanfattades i en utvärderingsrapport samt överfördes muntligen till berörda 
myndigheter. Bristerna som uppdagades har sekretessmarkerats. Metodiken har i efterhand spridits till IAEA, 
som 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.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 4 - Risk – stöd till offer

Inga åtgärder planeras inom detta nationella mål. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 5 - Risk – infrastruktur
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Inom detta nationella mål har Sverige fram till oktober 2017 två beviljade projekt.

Högskolan i Skövde är stödmottagare till projektet Hotmodellering och motståndskrafthantering för kritiska 
infrastrukturer. Projektet beviljades 583 810 euro i stöd och startade den 1 mars 2017. Fokus i projektet är elnät 
och utveckling av modeller som ska ge en fördjupad förståelse av risker när det gäller beroenden mellan 
komponenter. Modellerna underlättar bedömning av sårbarhet och konsekvenser och används för att identifiera 
orsaker till inträffade haverier och sårbarheter, samt för att identifiera vilka scenarier som potentiellt kan leda 
till haverier med dominoeffekt.

Stödmottagaren till det andra beviljade projektet är Lunds universitet, med projektet Samberoende nationella 
kritiska infrastrukturer. Beviljat stöd uppgår till 230 656 euro. Projektstart var den 1 maj 2017. Det 
övergripande målet är att, baserat på tidigare kunskap och erfarenhet vid universitetet, använda både 
forskningsrön och resultat från tidigare projekt, för att praktiskt utveckla, undersöka och applicera 
forskningsbaserade metoder vid uppbyggnad av en nationell förmåga kring modellering och simulering av 
samberoende kritiska infrastrukturer.

De två projekten har beröringspunkter med varandra både vad gäller inriktning, intressenter och slutanvändare. 
Sedan projektorganisationerna träffades, på ett gemensamt uppstartsmöte hos den ansvariga myndigheten i april 
2017, har projekten följts åt och medverkat vid varandras workshops för nätverksbyggande och 
erfarenhetsutbyten. I oktober 2018 arrangerades för första gången en gemensam workshop i syfte att sprida 
information om hittills uppnådda resultat och uppmuntra till diskussioner mellan berörda privata och offentliga 
aktörer.

Ett av budskapen från workshopen, som fondsekretariatet deltog på, var att beroenden mellan kritiska 
infrastrukturer är förhållandevis stor, risker för attacker är reella och de system vi har inte utrustade för att 
identifiera och reagera tillräckligt snabbt på sabotage och intrång. Projekten har ett teoretiskt angreppssätt, 
resultaten kommer dock att paketeras på ett sätt som gör det möjligt för infrastrukturägare att använda 
resultaten i operativ verksamhet. En sårbarhet nationellt, som identifierats i båda projekten, är att det finns en 
svårighet i att nå fram till infrastrukturägare.

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 6 - Risk – tidig varning och kris

Inga åtgärder planeras inom detta nationella mål. 

Åtgärder som finansierats under nationellt mål 7 - Risk – hot- och riskbedömning

Den ansvariga myndigheten har inför de senaste ansökningsomgångarna fört dialoger med samverkansgruppens 
myndigheter (partnerskapet) för att undersöka om det finns konkreta projektidéer inom målområdet som skulle 
kunna förverkligas med hjälp av ISF-medel. Under hösten 2018 genomfördes en begränsad utlysning riktad till 
aktörer verksamma inom området medicinsk säkerhet, strålsäkerhet och fysiskt skydd av skyddsvärd 
verksamhet. Möjligheter fanns att söka medel inom det nationella målet hot- och riskbedömning, men ingen 
ansökan inkom inom detta mål. Under våren 2019 arrangerar fondsekretariatet en öppen utlysning inom särskilt 
mål 6 i ytterligare ett försök att få in ansökningar till detta nationella mål.
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PRELIMINÄR TIDSPLAN
Särskilt mål NO/SA Huvudåtgärd Åtgärdens benämning Planeringsfasen 

inleds
Genomförandefasen 

inleds
Avslutandefasen 

inleds
Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål1 - 
Nationell kapacitet

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

2016 2016 2018

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål1 - 
Nationell kapacitet

2 Developement, deployment 
and improvement of the VIS.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål1 - 
Nationell kapacitet

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

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål2 - 
Unionens regelverk

1 Measures contributing to the 
implementation of a new 
Visa Code.

2018 2018 2020

Särskilt mål1 - Stöd 
till en gemensam 
viseringspolitik

Nationellt mål2 - 
Unionens regelverk

2 Measures following 
Schengen evaluations in a 
broad context.

2018 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.

2018 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.

2018 2018 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.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål1 - 
Eurosur

1 Establishment of EUROSUR 2017 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål1 - 
Eurosur

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

2017 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål1 - 
Eurosur

3 Training in border control 
relating tothe EUROSUR 
framework.

2017 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål2 - 
Informationsutbyte

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

2018 2018 2019

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål2 - 
Informationsutbyte

2 Promote greater exchange of 
information using Frontex-
tools.

2018 2018 2021

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål2 - 
Informationsutbyte

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

2018 2018 2019

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål3 - 
Gemensamma 
unionsnormer

1 Development of ABC-gates 
at Arlanda airport .

2018 2019 2021

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

2018 2019 2021

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål4 - 
Unionens regelverk

1 Measures to be incorporated 
in conjunction with the 
Schengen evaluations.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål4 - 
Unionens regelverk

2 Establish a system of 
certification of border-
control staff.

2018 2018 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål6 - 
Nationell kapacitet

1 Development of intelligence-
led border control.

2018 2019 2020

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål6 - 
Nationell kapacitet

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

2018 2019 2022

Särskilt mål2 - 
Gränser

Nationellt mål6 - 
Nationell kapacitet

3 Improve border control and 
surveillance in the maritime 
environment.

2018 2019 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 

Nationellt mål1 - Brott 
– förebyggande och 

1 Actions to prevent, combat 
and investigate priority 

2016 2016 2022
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Särskilt mål NO/SA Huvudåtgärd Åtgärdens benämning Planeringsfasen 
inleds

Genomförandefasen 
inleds

Avslutandefasen 
inleds

bekämpa brott bekämpning crime within the EU policy 
cycle.

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.

2019 2019 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål2 - Brott 
– informationsutbyte

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

2019 2019 2020

Särskilt mål5 - 
Förebygga och 
bekämpa brott

Nationellt mål2 - Brott 
– informationsutbyte

2 Actions to further develop 
the SPOC concept.

2019 2019 2020

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 EU-
measures.

2018 2019 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.

2018 2019 2020

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.

2018 2019 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 2017 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 2017 2020

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 2020

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 2020

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål1 - Risk – 
förebyggande och 
bekämpning

1 Actions to improve operation 
and continuity of critical 
infrastrure and crisis 
management.

2018 2019 2021

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål1 - Risk – 
förebyggande och 
bekämpning

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

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål1 - Risk – 
förebyggande och 
bekämpning

3 Actions to fully implement 
the provisions of the NIS-
directive.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål2 - Risk – 
informationsutbyte

1 Action to improve rapid 
information sharing and 
common situational 
awareness.

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål2 - Risk – 
informationsutbyte

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

2018 2019 2022

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål2 - Risk – 
informationsutbyte

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

2018 2019 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 - Nationellt mål3 - Risk – 3 Programmes in which 2018 2019 2022



SV 18 SV

Särskilt mål NO/SA Huvudåtgärd Åtgärdens benämning Planeringsfasen 
inleds

Genomförandefasen 
inleds

Avslutandefasen 
inleds

Risker och kriser utbildning relevant private operators 
contribute to strengthening 
the capability.

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål5 - Risk – 
infrastruktur

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

2016 2017 2020

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 2020

Särskilt mål6 - 
Risker och kriser

Nationellt mål7 - Risk – 
hot- och riskbedömning

1 Projects and workshops to 
enhance the knowledge on 
antagonist threats.

2018 2019 2022

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.

2018 2019 2022
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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.

Utfallet omfattar status för finansiellt år 2018 per 15 oktober.

Utvecklingen vad gäller utfall per indikator har varit positiv. Allt fler indikatorer täcks av projekt och i flera fall 
överstiger utfallet målvärdena. Exempelvis kan nämnas att för SM 1 och indikator C4.1 antal konsulat som 
uppgraderats är målvärdet 15 och utfallet 60 konsulat. För särskilt mål 5 och indikator C4.1 antal utbildade 
anställda i brottsbekämpande myndigheter är målvärdet 150 och utfallet 649 personer. Inom SM 6 ses även 
positiva utfall på indikator C3 i form av 39 möten mot målvärdet 5. 

Utvecklingen inom SM 2 är mindre tydlig då projekt inom området befinner sig i ett tidigt stadium. Dock kan 
de första tendenserna ses vad gäller utfall för indikator C.5 antal rapporterade incidenter till den europeiska 
situationsbilden. Övriga projekt inom SM 2 arbetar mot indikator C1.1 antal anställda som utbildats i 
gränsförvaltningsfrågor och C4 antal infrastrukturer som inrättas/utvecklas för Eurosur.
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Indikatortabell
Särskilt mål 1 - Stöd till en gemensam viseringspolitik
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt värde
C1 - Antal konsulära samarbetsverksamheter som utvecklats med hjälp av fonden Antal 0,00 5,00 ProjektProjects

C1.a - Antalet samlokaliseringar Antal Projekt

C1.b - Antal gemensamma ansökningscentrum Antal Projekt

C1.c - Antal representationer Antal Projekt

C1.d - Antal övriga Antal Projekt

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 Projekt

C3.b - Övriga Antal Projekt

C4.1 - Antal konsulat bland det totala antalet konsulat som utvecklats eller uppgraderats med hjälp av fonden Antal 0,00 15,00 ProjektProjects 1,00 3,00 56,00 60,00

C4.2 - Andel konsulat av det totala antalet konsulat som utvecklats eller uppgraderats med hjälp av fonden % 0,00 30,00 ProjektProjects 1,00 4,00 76,00 81,00

Särskilt mål 2 - Gränser
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt 

värde
C1.1 - Antal anställda som utbildats i gränsförvaltningsfrågor med hjälp av fonden Antal 0,00 170,00 ProjektTrainings

C1.2 - Antal utbildningar i gränsförvaltningsfrågor som genomförts med hjälp av fonden Antal 0,00 16 320,00 ProjektTraining 
courses

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

Antal 0,00 12,00 ProjektProjects

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 2 000 000,00 ProjektProjects

C3.2 - Totalt antal gränsövergångar Antal 0,00 11 326 685,0
0

ProjektProjects etc.

C4 - Antal infrastrukturer för nationell gränsövervakning som inrättats/vidareutvecklats inom ramen för Eurosur Antal 0,00 5,00 ProjektProjects

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 53,00 65,00 Eurosur 2 062,0
0

2 062,00

C5.a - Olaglig invandring, inbegripet tillbud som är förknippade med en fara för migranters liv Antal 1 948,0
0

1 948,00

C5.b - Gränsöverskridande brottslighet Antal 114,00 114,00

C5.c - Krissituationer Antal

Särskilt mål 5 - Förebygga och bekämpa brott
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt 

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

Antal 0,00 20,00 ProjektProje
cts

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 0,00 150,00 ProjektProje
cts

544,00 105,00 649,00

C2.1.a - Terrorism Antal Projekt 60,00 60,00

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

C2.1.c - Olaglig handel med droger Antal Projekt
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C2.1.d - Olaglig handel med vapen Antal Projekt

C2.1.e - Penningtvätt Antal Projekt 484,00 105,00 589,00

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 0,00 300,00 ProjektProje
cts

371,00 195,00 566,00

C2.2.a - Terrorism Antal Projekt 250,00 250,00

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 121,00 105,00 226,00

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 0,00 4,00 ProjektProje
cts

1,00 4,00 5,00 10,00

C3.1.a - Terrorism Antal Projekt 1,00 1,00 2,00 4,00

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 0,00 0,00

C3.1.e - Penningtvätt Antal Projekt 1,00 1,00

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 Projekt 2,00 2,00

C3.2 - Finansiellt värde för projekt inom det brottsförebyggande området euro 0,00 600 000,00 ProjektProje
cts

1 318 
835,00

4 648 
412,00

10 174
 285,0

0

16 141 532,00

C3.2.a - Terrorism Antal Projekt 1,00 1,00 2,00 4,00

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 0,00 0,00

C3.2.e - Penningtvätt Antal Projekt 1,00 1,00

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 2,00 2,00

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.)

Antal 0,00 5,00 ProjektProje
cts

1,00 2,00 3,00

C4.a - Datauppladdning Antal Projekt 1,00 2,00 3,00

C4.b - Utökad tillgång till Siena Antal Projekt 1,00 2,00 3,00

C4.c - Projekt som syftar till att förbättra tillgången till underlag för analysregistret osv. Antal Projekt 1,00 3,00 4,00

Särskilt mål 6 - Risker och kriser
Indikator Mätenhet Utgångsvärde Målvärde Datakälla 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativt 

värde
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 ProjektTools

C2 - Antal projekt rörande utvärdering och hantering av risker inom området inre säkerhet som fått stöd från fonden Antal 0,00 12,00 ProjektProjects 3,00 3,00
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C3 - Antal expertmöten, workshoppar, seminarier, konferenser, publikationer, webbsidor och samråd (online) som anordnats med hjälp av 
fonden

Antal 0,00 5,00 ProjektWorkshops/mee
tings

8,00 31,00 39,00

C3.a - Avseende skydd av kritisk infrastruktur Antal Projekt 2,00 3,00 5,00

C3.b - Rörande kris- och riskhantering Antal Projekt 2,00 3,00 5,00



SV 23 SV

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.

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 bistå med 
rekommendationer och prioriteringar till den ansvariga myndigheten i genomförandet av programmet, dess 
dialog med EU-kommissionen och i samband med ansökningsomgångar.

Övervakningskommittén består av representanter från tio myndigheter och Regeringskansliet. 
Justitiedepartementet är ordförande i kommittén.

Under året har övervakningskommittén haft två möten. Årets första möte ägde rum den 15 mars 2018. 
Kommittén informerades om utgången av halvtidsöversynen och den policydialog som i början av 2018 ägde 
rum mellan EU-kommissionen och regeringen. Kommittén fick veta att kommissionen och Sverige är överens 
om att det nationella programmet bedöms även fortsättningsvis omfatta behoven. Endast revideringar till följd 
av tillskott av medel bedöms därför nödvändiga.

På övervakningskommitténs möte diskuterades även relevanta åtgärder för återstående programperiod utifrån 
de behov som kommitténs myndigheter ser. Flera myndigheter framförde behov av att genomföra åtgärder med 
koppling till EMPACT och gärna genom samverkansprojekt. I en skriftlig procedur efter mötet gavs 
myndigheterna ytterligare möjligheter att inkomma med synpunkter på teman och åtgärder för kommande 
ansökningsomgångar. Förutom fokus på EMPACT inom mål 5 framkom att medicinsk säkerhet och 
strålsäkerhet är prioriterade områden inom mål 6 risker och kriser. Resultatet av övervakningskommitténs 
diskussioner på mötet och den efterföljande skriftliga proceduren blev vägledande för inriktningen på 
kommande ansökningsomgångar hösten 2018 och våren 2019.    

Vid det andra mötet den 17 oktober 2018 informerades övervakningskommittén om revisionsmyndighetens 
arbete med granskning och revision av fonden för inre säkerhet. Därefter följde en diskussion om att det är 
resurskrävande att söka och administrera fondmedel. På mötet noterade övervakningskommittén att EU-
kommissionen har högt ställda krav på administrationen kring fondförvaltningen och att förenklingsarbetet ska 
fortsätta. I arbetet med det framtida programmet ska förenklingar i syfte att minska den administrativa bördan 
eftersträvas. Därutöver fick ledamöterna den senaste informationen om arbetet inför nästa programperiod. 

Övervakningskommittén har vid båda tillfällena fått information om det nationella programmets genomförande, 
resultat av tilldelningsbeslut, kommande ansökningsomgångar och prognos över återstående medel. 
Övervakningskommittén fick även yttra sig om genomföranderapporten för 2017.
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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.

Polismyndighetens IT-lösning för ISF är ett systemstöd för ärendehantering, ekonomisk redovisning och 
utbetalning, arkivering och rapportering till EU-kommissionen. Data förs in i systemet genom inläsning av 
information från ansökningshandlingar, och från ekonomiska och kvalitativa rapporter. För att säkerställa 
korrektheten används olika typer av kontroller. Avstämning sker kontinuerligt hur systemet fungerar för att 
kunna möta de krav som ställs på elektronisk hantering av projektdata.

Den ansvariga myndigheten genomför administrativa kontroller och kontroller på plats i enlighet med 
regelverket. Administrativa kontroller har under året utförts på 24 rapporter från 18 projekt. Fem projekt har 
kontrollerats på plats efter slumpurval. 

Den ansvariga myndigheten arbetar därutöver på flera sätt med övervakning och uppföljning av beviljade 
projekt.

Alla projekt som startar bjuds in till ett uppstartsmöte som är obligatoriskt för projektledare och 
projektekonom att delta i. Under uppstartsmötet för projekten tydliggör den ansvariga myndigheten regelverk 
och villkor för inköp, upphandling och kostnadseffektivitet samt diskuterar projektets planer för inköp. Vidare 
förklaras regler gällande projektets budget, regler för bokföring och stödberättigande kostnader, regler för 
synliggörande, innehåll att förhålla sig till i avtal inklusive bilagor, vilka projektperioder och 
rapporteringsperioder som gäller för projektet samt på vilket sätt den ansvariga myndigheten avser kontrollera 
projektet under projektets livscykel. Under det finansiella året har fyra uppstartsmöten hållits för projekt 
beviljade i november 2017 och tre uppstartsmöten för projekt beviljade i den första ansökningsomgången 2018.

Den ansvariga myndigheten genomför även uppföljningsbesök och uppföljande telefonsamtal vilka är 
viktiga för arbetet med fonden för inre säkerhet. Det ger tillfälle att diskutera projektets status och eventuella 
oklarheter och svårigheter. Besöket eller samtalet är dels ett stöd och en hjälp till projektet, och dels ett redskap 
för den ansvariga myndigheten i arbetet med uppföljning av såväl enskilda projekt som fonden som helhet.

Besöket eller telefonsamtalet ger möjlighet till att diskutera projektetprocessen och eventuella problem med 
t.ex. upphandling, utveckling, den dagliga driften av projektet, ekonomin, samarbetet med eventuella 
partnerorganisationer, löpande utvärdering och avrapportering m.m.

Den ansvariga myndigheten har haft fysiska möten eller uppföljande telefonsamtal med projekt som beviljades 
medel under de finansiella åren 2016-2018.

Uppföljning av gemensamma programindikatorer sker årligen genom att projekten ska besvara en enkät. Svaren 
sammanställs och integreras i genomföranderapporten. Den ansvariga myndigheten samlar informationen per 
projekt, per indikator och år för att uppfylla krav som ställs på återrapportering. Utfallet följs upp genom 
projektrapporter, kontroller och andra uppföljande aktiviteter.   
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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.

För genomförande av fonden för inre säkerhet finns en samverkansgrupp med representanter från tio 
myndigheter. Representanterna företräder de verksamhetsområden som fonden omfattar.

Samverkansgruppen informeras regelbundet om programgenomförandet, både på projektnivå och övergripande 
på programnivå. Representanterna i gruppen är kontaktpunkter för sina myndigheter och en länk mellan 
myndighetens verksamhetsområde och fonden. Representanten förankrar och sprider information om fonden 
internt i sin organisation och externt i sina nätverk samt fångar upp projektidéer. Gruppens uppdrag är att 
medverka i fondsekretariatets beredning inför ansökningsomgångar samt i beredning inför tilldelning av medel.

Under 2018 arrangerade den ansvariga myndigheten (fondsekretariatet) skriftliga procedurer inför beslut om 
ansökningsomgångarnas inriktning. Samverkansgruppen fick ta del av och tillfälle att komma in med 
synpunkter på inkomna inriktningsförslag. Därutöver arrangerades två fysiska möten i samband med beredning 
av 2018 års ansökningsomgångar. Under dessa föredrog samverkansgruppens representanter sina utvärderingar 
av inkomna ansökningar, fondsekretariatet presenterade sekretariatets bedömningar och det gavs tillfälle till 
frågor från representanter som inte medverkat. Det rådde en samsyn kring frågor som rörde projektförslagens 
utformning och innehåll. Medskick till sökande organisationer från samverkansgruppens representanter 
överensstämde i stort med fondsekretariatets. Ett allmänt medskick var att projektvanan behöver bli bättre i 
myndigheterna för att kunna ta del av medel i fonden. Detta inte minst med tanke på kommande 
programperioder.

Under mötena avsattes tid för diskussioner om framtida inriktningar i nuvarande programperiod. Vid mötet i 
maj erbjöd sig fondsekretariatet att tillhandahålla möteslokal för diskussioner om projektförslag med inriktning 
mot EMPACT, då detta enligt Övervakningskommittén var något som skulle prioriteras under 2019. 
Migrationsverket, Tullverket, Polisen och Åklagarmyndigheten visade intresse för detta. Mötet ställdes in på 
grund av för få anmälda deltagare, men diskussioner pågick på myndigheterna utanför fondsekretariatets regi 
och resulterade i inte mindre än fem inriktningsförslag till 2019 års första ansökningsomgång.

Vid beredningsmötena informerade fondsekretariatet dessutom om aktuella frågor inom fonden för inre 
säkerhet, såsom budgetprognos, risk för återtagande av medel, kontroller av revisionsmyndigheten, 
fondsekretariatets samverkan med andra myndigheter och andra länder och förhandlingarna inför kommande 
programperiod. Information om de frågor som avhandlats vid Övervakningskommitténs senaste möten fanns 
också med på agendan, då dessa inte sällan har bäring på framtida avgränsningar och inriktningar för fonden.
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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.

Den ansvariga myndigheten (fondsekretariatet) har upprättat en kommunikationsplan, som sekretariatet följer 
och uppdaterar löpande.

Fondsekretariatets främsta spridningskanal är Polismyndighetens webbplats: https://polisen.se/om-
polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/ På webbplatsen ligger 
beskrivning om ISF, det nationella programmet, information om hur man går till väga för att ansöka, samt stöd 
till sökande organisationer i form av handledning, guider och presentationsmaterial.

Under 2018 publicerade fondsekretariatet två nyhetsbrev med information om aktuella ansökningsomgångar, 
fondens inriktning och framtid, pågående projekt och EU-kommissionens utlysningar på området. 
Nyhetsbreven publiceras på www.polisen.se och sprids via sändlistor till partnerskapets organisationer samt till 
andra organisationer som visat intresse för ISF.

Spridning internt på Polisen sker främst via funktionen för externfinansiering, som bl.a. har till uppgift att 
informera om ISF och säkerställa att ansökningar från polisen ligger i linje med verksamhetens behov. På 
Polisens intranät publiceras bl.a. information om hur ansöknings- och prioriteringsprocess fungerar internt samt 
aktuell information om beviljade och genomförda polisprojekt. Representant för funktionen sitter med i 
samverkansgruppen.

Fondsekretariatet sprider även information om fonden och programgenomförandet via de myndigheter som 
ingår i partnerskapet. Inför varje ansökningsomgång har myndigheterna i uppdrag att internt fånga upp 
eventuella behov och projektuppslag. Många av myndigheterna gör därutöver utskick till andra potentiella 
sökande med kopplingar till frågor som rör området inre säkerhet. Myndigheter utanför samverkansgruppen, 
som visat intresse för fonden, är bl.a. Sjöfartsverket, Försvarets Materielverk, Socialstyrelsen, Försvarsmakten, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och FOI.

Projekt inom ramen för ISF har som uppgift att vara informationsbärare för ISF och ska i all intern och extern 
presentation nämna att finansieringen kommer från fonden. Fondsekretariatet gör regelbundet 
uppföljningsbesök hos beviljade projekt och deltar när möjlighet ges på utvalda projektaktiviteter. 
Uppföljningen gör det möjligt för sekretariatet att beskriva genomförandet i nyhetsbrev, i årliga rapporter till 
kommissionen och till övriga intressenter.

Ett par veckor innan sista ansökningsdag anordnar fondsekretariatet en skrivarstuga för sökande organisationer. 
Skrivarstugan anordnas i syfte att ge sökanden fördjupad information om mål och prioriteringar, 
stödberättigande kostnader samt ansökans kvalitativa frågor. Tid avsätts även för mer specifika projektfrågor. 
Under 2018 har två skrivarstugor anordnats.

Bilagor: Nyhetsbrev (inklusive intervjuer med projekt), information om ISF- projekt



SV 27 SV

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 det finansiella året har samverkan fortsatt med Migrationsverket som är ansvarig myndighet för AMIF. 
Utgångspunkten är det gemensamma regelverket kring förvaltningen av fonderna. Samverkan har framför allt 
fokuserat på rutiner och processer för de olika delarna i förvaltnings- och kontrollsystemet och regelverk kring 
stödberättigande utgifter. Fonderna har i viss mån samma stödmottagare och därför är det en fördel att 
samverka kring frågor som får följdverkningar för de sökande och projekten.

Därutöver samverkar den ansvariga myndigheten också med de förvaltande myndigheterna för strukturfonderna 
i bland annat frågor om stödberättigande utgifter.

Polismyndigheten ingår tillsammans med myndigheter som förvaltar AMIF och Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna 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 året har 
bland annat utmaningar i arbetet med att upptäcka och anmäla brott och oriktigheter diskuterats, och aktiviteter 
eller beslut på området som vidtagits under det senaste året. Rådet har även arbetat med att ta fram en 
gemensam verksamhetsplan för rådets arbete under kommande år, och planerat för SEFI-rådsdagen i mars 
2019. Utbildningsdagen riktar sig till personal inom myndigheter som förvaltar EU-medel och handlar om hur 
vi värnar om EU-medlen i Sverige.

Ansvarig myndighet ingår med övriga fondförvaltande myndigheter även i nätverket för Olaf-rapportering. 
Nätverket möts två gånger per år för att diskutera aktuella frågor kring rapportering av oriktigheter till Olaf. 
Exempel på teman som diskuterats på nätverksmötena under 2018 omfattar genomgång av systemet IMS, 
tolkning av regelverket och information från möten med COCOLAF och SEFI-rådet. 
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6.6 Direkt tilldelning

Lämna en redogörelse för varje gång direkttilldelning använts.

Särskilt mål 1 Stödja en gemensam viseringspolitik

Direkt tilldelning till Migrationsverket

Mål 1.1 – Nationell kapacitet: Analys av förordningsändringars påverkan på processer/IT-system. 
Migrationsverket ansvarar nationellt för att säkerställa att Sverige möter krav som finns inom ramen för 
migrationsarbetet och VIS-systemet.  

 

Särskilt mål 2 Gränser

Verkställande metod till Polisen

Mål 2.4 – Unionens regelverk: Åtgärda brister ur Schengenutvärderingen. Polisen har av regeringen utsetts att 
samordna arbetet med uppföljningen av Schengenutvärderingen. Polisen ska ta fram åtgärder och 
handlingsplaner för hantering av identifierade brister och hålla samman återrapportering

Mål 2.6 – Nationell kapacitet: Genomföra EES (Entry/Exit System). Polisen är utsedd av regeringen som 
huvudansvarig för införandet av EES.

Mål 2.6 – Nationell kapacitet: Inköp av dokumentutrustning vid yttre gräns. Polisen är ansvarig myndighet för 
gränskontroll i Sverige.

Direkt tilldelning till Migrationsverket

Mål 2.2 – Informationsutbyte: Testa metod för ID-kontroll vid utlandsmyndigheter. Migrationsverket - 
förvaltningsmyndighet för migrationsärenden och bistår utlandsmyndigheter med verksamhets- och processtöd 
för handläggning av frågor inom migrationsområdet. Verket ansvarar för utveckling och kunskapsspridning i 
samverkan med andra svenska/utländska aktörer.

 

Särskilt mål 5 Förebygga och bekämpa brott

Verkställande metod till Polisen
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Mål 5.1 – förebyggande och bekämpning: Förse Polisen med metoder och verktyg för att bättre hantera 
problematik i utsatta områden. Polisen ansvarar nationellt för att förebygga och bekämpa brott i utsatta 
områden.

Mål 5.1 – förebyggande och bekämpning: Förberedelser/planering inför genomförande av 
interoperabilitetsförordningarna. Polisen har huvudansvar för förvaltning och efterlevnad av förordningarna och 
de system de omfattar.

Direkt tilldelning till Försvarsmakten

Mål 5.1 – förebyggande och bekämpning: Förbättra myndigheters kapacitet att upptäcka avvikelser, hot och 
föremål under vatten. Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum är den organisation som kan 
genomföra tester på utrustning som köps in. DNC är det enda statliga ackrediterade testlabbet inom 
undervattensteknik.
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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 Totalt unionsbidrag som 
utbetalats under 2018

% Totalt unionsbidrag 
utbetalat (alla år)

%

SM1.NM1 Nationell kapacitet 462 467,63 100,00 2 127 714,44 100,00
TOTALT NM SM1 462 467,63 100,00 2 127 714,44 100,00
TOTALT SM1 462 467,63 53,84 2 127 714,44 75,06
SM2.NM1 Eurosur 52 817,71 21,81 52 817,71 21,81
SM2.NM2 Informationsutbyte 189 382,84 78,19 189 382,84 78,19
SM2.NM4 Unionens regelverk 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALT NM SM2 242 200,55 100,00 242 200,55 100,00
TOTALT SM2 242 200,55 28,20 242 200,55 8,54
Tekniskt stöd Gränser 154 325,46 17,97 464 844,72 16,40
TOTAL 858 993,64 2 834 759,71
SM1.NM1+SM2.NM6+SM3/Grundläggande ISF-B-
anslag

1,73 1,99

SM2.NM1/Grundläggande ISF-B-anslag 0,20 0,05
SM1.NM3+SM2.NM2+SM2.NM3/Grundläggande ISF-
B-anslag

0,71 0,18
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Tabell 2. Ekonomisk sammanfattning för ISF Polis enligt deklaration i räkenskaperna

Nationellt mål/Särskild åtgärd Totalt unionsbidrag som utbetalats 
under 2018

% Totalt unionsbidrag utbetalat 
(alla år)

%

SM5.NM1 Brott – förebyggande och 
bekämpning

3 187 094,51 79,30 5 297 295,22 84,55

SM5.NM2 Brott – informationsutbyte 635 302,14 15,81 652 790,24 10,42
SM5.NM4 Brott – stöd till offer 35 207,91 0,88 153 432,84 2,45
SM5.NM5 Brott – hot- och 
riskbedömning

161 610,22 4,02 161 610,22 2,58

TOTALT SM5 4 019 214,78 88,32 6 265 128,52 77,64
SM6.NM3 Risk – utbildning 239 982,68 68,18 650 803,26 51,51
SM6.NM5 Risk – infrastruktur 112 014,30 31,82 612 758,35 48,49
TOTALT SM6 351 996,98 7,73 1 263 561,61 15,66
Tekniskt stöd Polis 179 702,40 3,95 541 282,75 6,71
TOTAL 4 550 914,16 8 069 972,88
TOTALT SM5/Grundläggande ISF-P 16,76 6,53
TOTALT SM6/Grundläggande ISF-P 1,47 1,32
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Tabell 3: Genomförande av finansieringsplanen för det nationella programmet med angivande av EU:s sammanlagda bidrag för varje 
räkenskapsår.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt
Polis programplanerat 0,00 4 748 400,00  4 045 088,00 6 346 067,00 2 948 008,00 2 948 008,00 2 948 008,00 0,00 0,00 0,00 23 983 579,00
Polis genomfört 0,00 0,00  209 687,60 3 309 371,12 4 550 914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 069 972,88
Gränser programplanerat 0,00 2 689 621,00  2 515 109,00 1 863 150,00 7 264 338,66 3 714 165,00 2 485 312,34 0,00 0,00 0,00 20 531 696,00
Gränser genomfört 0,00 0,00  1 427 650,52 548 115,55 858 993,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834 759,71
Programplanerat totalt 0,00 7 438 021,00  6 560 197,00 8 209 217,00 10 212 346,66 6 662 173,00 5 433 320,34 0,00 0,00 0,00 44 515 275,00
Genomfört totalt 0,00 0,00  1 637 338,12 3 857 486,67 5 409 907,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 904 732,59
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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.
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AVSNITT 8: ÅTAGANDEN PER AVTALSFORM

Särskilt mål Totalt belopp i euro som anslagits sig (enligt 
kontrakt, bidrag eller annat avtal) fram till 
datumet för denna rapport

% av den 
sammanlagda 
tilldelningen

SO1 - Stöd till en 
gemensam 
viseringspolitik

2 224 054,00 65,43%

SO2 - Gränser 8 128 851,00 50,63%
SO3 - Driftsstöd 0,00
Tekniskt stöd – 
viseringar och gränser

500 736,00 46,54%

TOTALT ISF 
GRÄNSER

10 853 641,00 52,86%

SO5 - Förebygga och 
bekämpa brott

14 660 202,00 85,14%

SO6 - Risker och kriser 3 105 155,00 56,34%
Tekniskt stöd – polis 583 416,00 46,57%
TOTALT ISF POLIS 18 348 773,00 76,51%
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DOKUMENT

Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Lokal referens Kommissionens referens Filer Skickat den Skickat av
Nyhetsbrev 1, 2018 Information och offentlighet 2018-jul-06 Ares(2019)2265379 Nyhetsbrev ISF 1, 2018 

Projekt Anti-UAS Polismyndigheten 
Projekt Webbplats för brottsoffer Brottsoffermyndigheten 
Tips från en granskare 

2019-mar-29 njssonch

Nyhetsbrev 2, 2018 Information och offentlighet 2018-dec-20 Ares(2019)2265379 Nyhetsbrev 2 2018 
Information om ISF-projekt 

2019-mar-29 njssonch

Nyhetsbrev 2, 2017 Information och offentlighet 2017-dec-21 Ares(2019)2265379 Nyhetsbrev 2, 2017 
Intervju iPilot Polismyndigheten 

2019-mar-29 njssonch
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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad Kod Meddelande

Info Versionen av genomföranderapporten har validerats


